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េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណៈ 

ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំេនកមពុជ 

សូមែថ្លងអំណរគុណ ចំេពះម្រន្តី ជរ ្ឋ ភិបល បុគគលិកអងគករជតិ និងអន្តរជតិ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងបុគគលមួយ
ចំនួនេទៀត ែដលបនផ្តល់ព័ត៌មន គំនិតសំខន់ៗ និងសំណូមពរដល់េយើងខញុំ។ ជពិេសស សូមែថ្លងអំណរគុណ
ចំេពះសហគមន៍ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ និងសមជិកសហគមន៍ ែដលបនយល់្រពមផ្តល់បទសមភ សន៍
ស្រមប់របយករណ៍េនះ។ 

 

របូគ្រមបេសៀវេភៈ  ្របជពលរដ្ឋេនបូរកីី េរៀបចំ្រទពយសមបត្តិពួកេគមុនេពលបេណ្ត ញេចញ 

ែថ្លងអំណរគុណចំេពះករថតរបូេ យៈ  ភីតេធើ រ ី 

រក សិទធិ្រគប់យ៉ង @  ឆន ំ ២០១២ 

ករយិល័យឧត្តមសនងករៃនអងគករសហ្របជជតិ ទទួលបនទុកសិទធិមនុស   
្របចំ្របេទសកមពុជ 
ផទះេលខ ១០ ផ្លូវ៣០២  
បឹងេកងកង១ ខណទ័ ចំករមន 
្របអប់សំបុ្រត១០៨ 
ភនំេពញ កមពុជ 



 

 

 

    ករបេណ្ត ញេចញ និងករ ងំ
ទីលំេនថមេីនកនងុ្របេទសកមពជុ 

 
 

តៃម្លៃនផលប៉ះពល់ជអវជិជមនចំេពះមនុស  ឥទ្ឋិពល និង
ដំេ ះ្រ យ  

 

 

 

 

ករសិក អំពីករណីៃនករ ងំទីលំេនថមី ៃនតំបន់្រកី្រក មទី្របជំុជនមួយចំនួន 

 
េ យ ករយិល័យឧត្តមសនងករ ៃនអងគករសហ្របជជតិ ទទួលបនទុកសិទធិមនុស   

្របចំ្របេទសកមពុជ 
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HIV  េមេ គេអដស៍ 

AIDS  ជំងឺេអដស៍ 

COMFREL គណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តិធម៌េនកមពុជ  
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MPP  ជធនីភនំេពញ 
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NCHADS-MOH មជឈមណ្ឌ លជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េសើរែសបក និងកមេ គ 

NGO  អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 

NSDP  ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ 
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PLHIV  អនកផទុកេមេ គេអដស៍ 

RGC  ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 

SLC  សមបទនដីសងគមកិចច 
STD  ជំងឺកមេ គ  
STT  សមគមន៍ធងេ ន ត 

SUPF  សហព័នធ មគគីភព សហគមន៍អនក្រកី្រកកនុងទី្រកុង 
UN  អងគករសហ្របជជតិ  
UNAIDS  កមមវធីិរមួគន របស់អងគករសហ្របជជតិ្របយុទ្ឋនឹង េមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ 
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UNDP  កមមវធីិអភិវឌ ន៍សហ្របជជតិ 
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UNHCR  ឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកជនេភៀសខ្លួន 

UNICEF  មូលនិធិស្រមប់កុមរអងគករសហ្របជជតិ 

UNTAC  ជញ ធរបេ ្ត ះ សននអងគករសហ្របជជតិេនកមពុជ 

UPDF  មូលនិធិអភិវឌ ន៍កត់បនថយភព្រកី្រកកនុងទី្រកុង 

WSA  រ ្ឋ ករទឹកស្វ័យយ័ត 

អក រកត់និងពកយបំ្រពួញ 
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របូថតទំព័រមុខ 

្រស្តីែដលបនផ្ល ស់ទីលំេនពីសហគមន៏ដី្រកហម សថិតេនកនុងផទះថមី
របស់គត់ េនដំ ក់្រតយឹង 

ែថ្លងអំណរគុណចំេពះករថតរបូេ យៈ  R McCormack/ OHCHR 
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១ 



 

 

 

២ 

េសចក្តីេផ្តើម 

ករបេណ្ត ញេចញ និង ករ ំងទីលំេនថមី 
ជទូេទគឺជទិដ្ឋភពរមួមួយៃនករអភិវឌ ន៍ទី្របជំុ
ជនែបបទំេនើប េហើយជអ្វីែដលេកើតមនេឡើងេន
្របេទសកមពុជផងែដរ។ េទះបីជមិនមនទិននន័យ
ផ្លូវករក្តី ករប៉ន់ ម នបង្ហ ញថ មន្របជពលរដ្ឋ
េ្រចើនជង ១២០០០០នក់ េន ជធនីភនំេពញ ្រតូវ
បនេគបេណ្ត ញេចញចប់ ំងពីឆន ំ ១៩៩០ មក 
េហើយ្របជពលរដ្ឋ ប់មឺុននក់េទៀត ្របឈមមុខ
នឹង និភ័យៃនករបេណ្ត ញេចញេ យបំពន  ន 
េពលខងមុខ។  

ចកខុវស័ិយចំេពះ េគលនេយបយដីធ្លី
របស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ គឺកនុងេគលបំណង 
សំេរច “ទិសេ ជតិកត់បនថយភព្រកី្រក ករ
អភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច្របកបេ យសមធម៌ និង 
អភិបលកិចចល្អ កនុងសងគម្របជធិបេតយយ និងេសដ្ឋ
កិចចទីផ រេសរ”ី។១ េគលនេយបយ្រគប់្រគងដីធ្លី
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ សំេ  “កំណត់ និងចុះ
បញជ ីកមមសិទធិ និង សិទធិដៃទេទៀត […]  េដើមបីព្រងឹង
សុវតថិភពកន់កប់ដីធ្លី បេងកើន្របសិទធិភព និងភព

ចទុកចិត្តបនៃនទីផ រដីធ្លី និងករពរភព

សុខដុមៃនសងគម េ យករបងក រ ឬ ករេ ះ
្រ យជំេ ះដីធ្លី”។២   រ ្ឋ ភិបល ជពិេសស 
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និង សំណង់ 
បនបេងកើត ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ េគលនេយបយនិង 

ថ ប័នដ៏លំអិតមួយ េដើមបីអនុវត្តចបប់ភូមិបលឆន ំ
២០០១។ ្រកបខ័ណ្ឌ េនះទទួល គ ល់ និង ផ្តល់ភព
សំខន់ដល់ករធនករពរ សិទធិកន់កប់ដីធ្លី ក៏
ដូចជ សិទធិេភគៈ និងសិទធិកមមសិទធិរបស់្របជ
ពលរដ្ឋកមពុជ រមួទំងករពរពួកគត់ពីករបេណ្ត ញ
េចញេ យបងខំ។ េ្រកមេគលនេយបយទំងេនះ 
ករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំគឺខុសចបប់ េហើយករ

ំងទីលំេនថមី ច្រប្រពឹត្តេទបនលុះ្រ ែតជ
ជេ្រមើសចុងេ្រកយែតបុ៉េ ្ណ ះ៣ កនុងករណីេលើក
ែលងមួយចំនួនែដលករបេណ្ត ញេចញ្រសបចបប់

ច្រប្រពឹត្តេទបនេនះ ្រតូវមនករពិេ្រគះ 
េយបល់្រគប់្រគន់ ជមួយសហគមន៏ែដលរងផល
ប៉ះពល់ និងមនករផ្តល់សំណងសម្រសប ។  

េនេពលែដលករករពរ្រសប មចបប់
មិន្រតូវបនអនុវត្តេទេនះ ករបេណ្ត ញេចញេកើត
េឡើងេ យផ្តល់េ យមននូវផលវបិកធងន់ធងរដល់
ជីវភពរស់េន និងសុខមលភពរបស់្របជពលរដ្ឋ

េសចក្តីសេងខប 

 

 



 

 

 

ែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញេនះ។ ករអនុវត្តន៍ែបប
េនះ ផទុយេទនឹងេគលគំនិតជមូល ្ឋ នៃនសិទ្ឋិ
មនុស  ករអភិវឌ ន៍្របកបេ យចិរភព និង
យុត្តិធម៌សងគម។ ករអនុវត្តន៍ែបបេនះ េធ្វើឲយអន្ត យ
ដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេដើមបីអភិបលកិចចល្អ  និង
នីតិរដ្ឋ េហើយេធ្វើឲយកន់មនភព្រកី្រកែថមេទៀត ។  

េគលេ  និង វ ិ លភពៃនករសិក  
ករយិល័យឧត្តមសនងករ អងគករសហ

្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  េនកមពុជ 
(OHCHR) បនេធ្វើករសិក េនះេឡើង េដើមបី ស់
សទង់ពីតំៃលប៉ះពល់េលើមនុស  និងេសដ្ឋកិចចសងគម 
និងផលប៉ះពល់ៃនករបេណ្ត ញេចញ និងករ ំងទី
លំេនថមីេនកមពុជ និងបង្ហ ញនូវដំេ ះ្រ យ
មួយចំនួនែផ្អក មចបប់កនុង្រសុក និងេគល
នេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងករេប្តជញ ចិត្ត
េ្រកមសនធិសញញ សិទធិមនុស របស់កមពុជ។ ករយិ 
ល័យឧត្តមសនងករសិទ្ឋិមនុស  គិតថ ករសិក
េនះគឺជឧបករណ៏ ស្រមប់ផ ព្វផ យេ យមន
ករយល់ដឹង និងពិេ្រគះេយបល់គន  េដើមបីរមួ
ចំែណកដល់ករពិភក េ យមនករផ្ល ស់ប្តូរមួយ 
េ យេជៀស ងបនករ្របឈមមុខ ក់គន  េហើយ
ឈនេទរកករពិភក ែបប ថ បនកនុង
ចំេ មអនកពក់ព័នធទំងអស់ េដើមបីែស្វងរក
ដំេ ះ្រ យរយៈេពលែវង្របកបេ យសមធម៌ 
និងនិរន្តរភពមួយ ចំេពះបញ្ហ ដ៏សមុ្រគ ម ញៃនករ
បណ្ត ញេចញ និងករ ំងទីលំេនថមី។ ករយិល័យ
ឧត្តមសនងករសិទ្ឋិមនុស  សងឃឹមថ  ករសិក េនះ
នឹងរមួចំែណកដល់ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់       

ជរ ្ឋ ភិបល កនុងករអភិវឌ ន៏្រកបខ័ណ្ឌ េគល
នេយបយែដលែផ្អកេលើសិទធិមនុស  េដើមបី្រតួស
្រ យករអនុវត្តទក់ទងនឹងករ ំងទីលំេនថមី។ 

ករសិក េនះ ែផ្អកេលើ្រកបខ័ណ្ឌ សិទធិ
មនុស អន្តរជតិ ជពិេសសបទ ្ឋ នទំង យ 
ទក់ទងនឹងសិទធិមនលំេន ្ឋ នសមរមយ និងករ
ករពរមិនឲយមនករបេណ្ត ញេចញ និងករ ំងទី
លំេនថមីេ យខុសចបប់។ កតព្វកិចចសិទធិមនុស  
ទំងេនះ ្រតូវបន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជទទួលយក
េ យសម័្រគចិត្ត មរយៈករផ្តល់សចច ប័នេលើ
ឧបករណ៏សិទធិមនុស អន្តរជតិនន ជពិេសស
កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច 
និងវបបធម៌។ ករសិក េនះ េយងបទបបញញត្តពក់
ព័នធននកនុងចបប់ជតិផងែដរ ។  

ករសិក េនះ េផ្ត តេលើដំេណើ រករៃនករ 
បេណ្ត ញេចញនិងករ ំងទីលំេនថមី និងទី ំងមួយ
ចំនួនេនទី្របជំុជន ែដលដំេណើ រករេនះេកើតេឡើង
ជចមបងេ យ រករអភិវឌ ន៍ទី្រកុង។ ករសិក
េនះ មិនពិភក អំពីករបេណ្ត ញេចញេនតំបន់
ជនបទ ឬករ ំងទីលំេនថមីែដលពក់ព័នធនឹងគំេ ង       

ធរណៈករធំៗេឡើយ។ េ យ រសកមមភព
ៃនករបេណ្ត ញេចញេនកមពុជ ្រតូវបនេគសរេសរ
ចង្រកងជឯក រនិងរបយករណ៍យ៉ងេ្រចើន   គឺ
មនេ្រចើនជងករសរេសរចង្រកងអំពី ថ នភពេន
កែន្លង ំងទីលំេនថមី  ដូេចនះករសិក េនះេផ្ត តជ
សំខន់េលើ ថ នភពៃន្រគួ រែដលបន ំងទី
លំេនថមី បុ៉ែន្តក៏បនបញចូ លករ យតំៃលេលើដំេណើ រ
ករៃនករបេណ្ត ញេចញផងែដរ។  
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៣ 

 
េស

ចក្តីស
េងខប 

១ ឯក របេ ្ត ះ សនន ស្តីពីយុទធ ្រស្ត្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយដីធ្លី ្រកមុ្របឹក េគលនេយបយដីធ្លី ឆន ំ២០០២ ទំព័រ ១១ 
២ េមើលឯក រវភិគ។ 
៣ េគលករណ៍េនះ ្រតវូបនបញជ ក់ជថមីេ យ ឯកឧត្តម អឹុម ឈុន លឹម េទសរដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុក្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និង សំណង់ េន
េពលែដល ឯកឧត្តម បនទទួលជួបពិភក ជមួយេ ក្រសី ឃយុង ្វ  កំង ឧត្តមសនងកររង អងគករសហ្របជជតិទទួល បនទុកសិទធិមនុស  េនៃថងទី
២៩ ែខតុ  ឆន ំ២០១០ ។   



 

 

 

 វធីិ ្រស្ត  
ករសិក េនះ ែផ្អកេលើ្របភពព័ត៌មន    

េផ ងៗ ជពិេសស ែផ្អកេលើសកខីកមម និងព័ត៌មន
ផទ ល់ែដលបុគគលិកករយិល័យ OHCHR ្របមូល
បនពីបុគគល និងពីសហគមន៍ននេនកែន្លង ំងទី
លំេនថមី ែដលបនេ្រជើសស្រមំងសំ ប់ករសិក
េនះ េនកនុងចុងឆន ំ២០០៩ ដល់េដើមឆន ំ២០១០ និង
េ យមនករេធ្វើទស នកិចចេទកន់ទី ំងទំងអស់
េនះកលពីចុងឆន ំ២០១១ និងេដើមឆន ំ២០១២ េដើមបី

ម នេមើលករវវិឌ ន៍រកីចេ្រមើននន។ករសិក
េនះក៏ែផ្អកផងែដរេលើករសមភ សន៍ជមួយ ម្រន្តីរ ្ឋ
ភិបល អងគករសងគមសីុវលិ និងអនកផ្តល់េស    
េផ ងៗ និងទិននន័យែដលករយិល័យ OHCHR 
្របមូលបន មរយៈករេធ្វើករងរេលើករណីៃនករ
បេណ្ត ញេចញ (ជពិេសសេលើករណីៃនសហគមន៍ 
“្រកុម៧៨“ កនុងខណ្ឌ ចំករមន) និងករពិនិតយេឡើង
វញិេលើឯក រផ្លូវករ និងមិនផ្លូវករនន ។  

ករសិក េនះ េផ្ត តេលើទី ំងចំនួន្របំពីរ 
ែដល្របជពលរដ្ឋបន ំងទីលំេនថមី ែដលទី ំង
ទំងអស់េនះ ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសយកមកេធ្វើករ
សិក  កនុងេគលេ ផ្តល់របូភពមនតុលយភពមួយ 
ចំេពះលំនំៃនករ ំងទីលំេនថមីនេពលបចចុបបនន
េនះ េហើយជទី ំងែដលមនលកខណៈជតំ ង
បំផុតៃនលំនំៃនករ ំងទីលំេនថមី។ ករសមភ សន៍ 
និងករ យតំៃលបនេធ្វើេឡើងេនទី ំងទំងេនះ៖ 
េនភនំេពញមន អភិវឌ ន៍មនជ័យ (ឬផ្លូវេវងេ្រសង) 
កនុងខណ្ឌ មនជ័យ (អតីតអនកភូមិរស់េនេលើផ្លូវជិត

ថ នទូតចិន) អណ្តូ ង ខណ្ឌ ដេងក រ (អតីតអនកភូមិ

សំបុកចប) ដំ ក់្រតយឹង   កនុងខណ្ឌ ដេងក រ 
(អតីតអនកភូមិដី្រកហម)  ទួលសំបូរ  កនុងខណ្ឌ ដេងក រ 
(អតីតអនកភូមិបូរកីី ) ្រតពំងអញច ញ ខណ្ឌ ដេងក រ 
(អតីតអនកភូមិសំបុកចប) និងេនេខត្ត្រពះសីហនុ 
មន អូរកមពុជ កនុងខណ្ឌ ៃ្រពនប់ (អតីតអនករស់េន
តំបន់កបលហុង) និង ព នេឆះ   កនុងខណ្ឌ មិត្តភព 
(អតីតអនកភូមិ ព នេឆះ) ។ ករសិក េនះបនបូក
បែនថម តំបន់ទី្របំបី បនទ ប់ពី្របជពលរដ្ឋរស់េន

មផ្លូវកនុងភូមិដំ ក់្រតយឹង ្រតូវបនេគឲយរះុេរ ើេទ
រស់េនភូមិ ្រសះេពធិ កនុងេខត្តក ្ត ល េនចុងឆន ំ
២០០៩ ។ 

ដំេណើ រករមុនករបេណ្ត ញេចញ  
និង សកមមភពអំឡុងេពលៃន  
ករបេណ្ត ញេចញ 

េហតុផលែដល ជញ ធរ ែតងែតបនេលើក
សំ ងជេរឿយៗ សំ ប់ករបេណ្ត ញេចញ គឺសហ
គមន៍ បនរស់េនេលើដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ ឬេន
េលើដីែដលជកមមសិទធិរបស់ឯកជន។ កនុងករណីជ
េ្រចើន ដីែដលសហគមន៍កំពុងរស់េន មន ថ ន
ភពផ្លូវចបប់មិនទន់ចបស់ ស់េនេឡើយ បុ៉ែន្ត

ជញ ធរពក់ព័នធ បនបេណ្ត ញសហគមន៍ទំងេនះ
េចញ េនមុនេពលមនករសំេរចអំពី ថ នភពផ្លូវ
ចបប់របស់សហគមន៍េលើដីេនះ និងករកំណត់

ថ ពរេលើករអះ ងអំពីសិទ្ឋិេលើដីរបស់ពួកេគ ។  

េដើមបីកត់បនថយជអបបរមនូវផលប៉ះពល់
អវជិជមនេលើជីវតិរបស់្របជពលរដ្ឋ ( ប់ទំងអំពី 
ហឹង ផង) ្របករសំខន់េនះគឺ ករករពរែផនកនីតិ
វធីិែដល្រសប មបទ ្ឋ នសិទធិមនុស  ្រតូវែតេគរព

៤ 

 

េសចក្តីសេងខប 

េស
ចក្តីស

េងខប 



 

 

 

 

ប់ទំងករផ្តល់ឱកសពិេ្រគះេយបល់ពិត្របកដ 
ករេជៀស ងករេ្របើ្របស់កំ ំងមិនសមម្រត 
ករជូនដំណឹងមនរយៈេពល្រគប់្រគន់ និងសម
េហតុផល និងធនឲយមន្រចកេទរកដំេ ះ
្រ យ មចបប់។      ករណីមួយចំនួនែដលបន 
ពិនិតយកនុងករសិក េនះ បង្ហ ញេ យេឃើញពីករ
អនុវត្តន៍ែដលមិនេគរពចំេពះករករពរទំងអស់
េនះ ។ 

ទនទឹមគន នឹង្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ ែដល្រតូវ
បន ំងទីលំេនថមីេន ទួលសំបូរ និងអភិវឌ ន៍មន
ជ័យ បន្រប្រពឹត្តេទេ យសន្តិវធីិ (ែដលករណី
អភិវឌ ន៍មនជ័យ ករ ំងទីលំេនថមី្រតូវបនេធ្វើ
េឡើងេ យសម័្រគចិត្តេលើ្រគប់ទិដ្ឋភព) ករបេណ្ត ញ
េចញេផ ងេទៀត ែដលបនពិនិតយេនកនុងករសិក
េនះ មនេទេ យកំរតិេផ ងៗៃន ករបងខិតបងខំ ករ
រេំ ភបំពន និងករបំភិតបំភ័យ ។ ចំេពះករណី
សហគមន៍ដី្រកហម ព នេឆះ និងសំបុកចប គឺ

ជញ ធរមិនបនជូនដំណឹង្រគប់្រគន់េទដល់ ្របជ
ពលរដ្ឋ េនមុនករបេណ្ត ញេចញេទ ជញ ធរ បន
បេណ្ត ញ្របជពលរដ្ឋេចញេនេពលយប់ ឬេន្រពឹក
្រពលឹម មនករបំផ្លិចបំផ្ល ញផទះសំែបង និង្រទពយ
សមបត្តិឯកជន េហើយកនុងករណីសហគមន៍ដី្រកហម 
និង ព នេឆះ ជញ ធរបនេ្របើ្របស់កំ ំងែដល
មិនចំបច់ និងមិនសមម្រតេទេលើ្របជពលរដ្ឋ។ 

 កនុងករណីភគេ្រចើន  ែដលបនពិនិតយ    
ជញ ធរមិនបនផ្តល់ឲយសហគមន៍នូវជំេរ ើសេផ ងពី

ករបេណ្ត ញេចញ ឬឱកសសំ ប់ករពិេ្រគះ
េយបល់ពិត្របកដេឡើយ។ សំេណើ ររបស់សហគម

ន៍សំុឲយមនជំេរ ើសេផ ងៗ មិន្រតូវបនេគគិតគូេអើេពើ
េឡើយ។ ផទុយេទវញិ េនេពលែដលសហគមន៍ទំង
បនេរៀបចំ និងបនេសនើសំុចូលរមួចរច្របកបេ យ
អតថន័យេនះ ពួកគត់្រតូវបនេគគបសងកត់គំ ម
កំែហង និងបំភិតបំភ័យ ។ 

្រចកេទរកករទទួលបន  
ដំេ ះ្រ យ និងសំណង 

កនុងករណីែដលបនពិនិតយេឡើងវញិ េឃើញ
ថ ទំងគណៈកមមករសុរេិយដី ទំងតុ ករ មិន 
ផ្តល់មេធយបយេ ះ្រ យករទមទរេលើដី ឬ
ករពរបុគគលពីករបេណ្ត ញេចញេឡើយ មន
ឧទហរណ៍ដូចជ ករណីសហគមន៍ដី្រកហម និង
្រកុម៧៨ ែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញេនមុនេពល
មនករសំេរច ថ ពរអំពី ថ នភពគតិយុត្តៃនដីធ្លី ឬ
េលើករទមទរសិទ្ឋិេលើដីរបស់សហគមន៍។ មយ៉ង
វញិេទៀត កនុងករណីៃនសហគមន៍ដី្រកហម និង

ព នេឆះ   មិន្រតឹមែតករទមទររបស់សហគមន៍
បុ៉េ ្ណ ះេទ ែដល្រតូវេគមិនគិតគូ បុ៉ែន្តតំ ងសហ
គមន៍ ក៏្រតូវបនេគេចទ្របកន់ពីបទ្រពហមទណ្ឌ  
េហើយអនកទំងេនះភគេ្រចើន្រតូវបនតុ ករជំនំុ
ជ្រមះ និងកត់េទសឲយជប់ពនធនគរេទៀតផង ។ 

េនេពលែដលមនករេសនើផ្តល់ជសំណង
ឲយដល់សហគមន៍ែដល្រតូវបេណ្ត ញេចញ សំណង
ែដលេសនើេឡើងេនះមន្រតឹមែតជសំណងជលុយ 
ែដលមនកំរតិទបជងតំៃលទីផ រ ឬតំៃលជំនួស 
ឬមន្រតឹមែតជដីឡូតិ៍ែដលមិនសូវមនតំៃល។ កនុង
ចំេ មករណីសិក ទំងអស់ គម នករណី មួយ

៥ 

េសចក្តីសេងខប 
េស

ចក្តីស
េងខប 



 

 

 

(េលើកែលងែតសហគមន៍អភិវឌ ន៍មនជ័យ) ែដល
្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ បនទទួលសំណងែដលគិត
ប់បញចូ លទំងករបត់បង់ផទះសែមបង ករខូចខត 

ឬករបត់បង់្រទពយសមបត្តិ ឬករបត់បង់្របក់
ចំណូលេផ ងៗេទៀតដូចជ ករបត់បង់មុខរបរ
ចិញច ឹមជីវតិេនះេឡើយ ។ អនកភូមិេន ព នេឆះ និង

ជីវករ និងអនកជួលផទះេនដី្រកហមមិនបនទទួល
សំណងទល់ែតេ ះ ។ 

 

ករចប់េផ្តើមក ងជីវតិេឡើងវញិ  
េនកែន្លង ងំទីលំេនថមី  

ករសិក េនះពិនិតយសីុជេ្រមេលើលកខខ័ណ្ឌ
រស់េនរបស់្រគួ រែដលបន ំងទីលំេនថមី ប់
ទំង ផទះសែមបងសមរមយ ទឹក និងអនម័យ សុវតថិ
ភពខងករកន់កប់ដី ករចិញច ឹមជីវតិ និងករងរ/
មុខរបរ សន្តិសុខេសប ង រ សុខភព ករអប់រ ំ
បញ្ហ ពលរដ្ឋ និងរដ្ឋបល និងករ ប់បញចូ លពួកេគ
េទកនុងសងគមផងែដរ។ ទស នកិចច ម នេមើលករ 
វវិឌ ន៍រកីចេ្រមើន េនកែន្លង ងំទីលំេនថមីទំងេនះ 
ែដលបនេធ្វើេឡើងេនចុងឆន ២ំ០១១ និងេដើមឆន ំ
២០១២ រកេឃើញថ អ្វីែដលបនរកេឃើញេនកនុងករ
សិក េនះ ជទូេទសថតិេនកនុង ថ នភពដែដល 
េ យមនករណីរកីចេ្រមើនតិចតួច។  

សកខីកមមបង្ហ ញថ ្រគួ រែដល ំងទី
លំេនថមី បនជួប្របទះករលំបក្រសេដៀងៗគន  
ទំងេនេពលភ្ល មៗបនទ ប់ពីករបេណ្ត ញេចញ និង
បុ៉នម នឆន ំបន្តបនទ ប់មកេទៀត។ េលើកែលងែត្រគួ រ
េនសហគមន៍អភិឌ ន៍មនជ័យ និង្រគួ រែដល

ផទុកេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ ែដលបន ំងទី
លំេនថមីេនទួលសំបូរ ថ នភពរស់េនរបស់
្រគួ រែដលបន ំងទីលំេនថមី ្រតូវបនរកេឃើញ
ថមនសភព ្រកក់ជង ថ នភពេនមុនេពល 
ៃនករបេណ្ត ញេចញ ជពិេសសេលើករចិញច ឹមជីវតិ 
សន្តិសុខេសប ង និងលំេន ្ឋ ន។ កនុងករណីភគ
េ្រចើន ករជួយឧបតថមភគំ្រទពី ជញ ធរ មនកំរតិតិច
តួចស្តួចេស្តើង ស់ េហើយ្រគួ ររងផលប៉ះពល់
ទំង យបន្តពឹង ្រស័យេលើជំនួយរបស់អងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភិបលនន ប់ទំងអងគករខង

សន ។ 

ជទូេទ កែន្លង ំងទីលំេនថមីេនខ្វះលំេន
្ឋ នសមរមយ ៖ មពិតេទ ទី ំងភគេ្រចើន ពីដំបូង

គឺមិន ប់បញចូ លលំេន ្ឋ ន ឬជ្រមកេទ េនេពលេធ្វើ
ករ ំងទីលំេនថមី ។ សហគមន៍ ព នេឆះ អូរកមពុជ 
អណ្តូ ង ្រតពំងអញច ញ និង ជីវករ និងអនកជួលផទះ
េនដំ ក់្រតយឹង្រតូវបនេគឲយរស់េនេលើដីរេ
្ឋ ន ខណៈែដរ សំណង់ផទះសែមបងេនដំ ក់្រត

យឹង និងេនទួលសំបូរ មិន្រគប់្រគន់សម្រសប ម
បទ ្ឋ នអន្តរជតិេទ។ កនុងករណីៃនសហគមន៍ ព ន
េឆះ និង ជីវករ និងអនកជួលផទះេនដំ ក់្រតយឹង 
េគមិនបនផ្តល់ឲយដីេនកែន្លងេផ ងេទ េនេពល    
បេណ្ត ញេចញ ដូេចនះេហើយបនេធ្វើឲយពួកគត់គម នដី
ធ្លីសំ ប់រស់េន ។ ចប់ ំងពីេពលេនះមក ពួក
គត់បនរស់េនេ យមនករភ័យខ្ល ចជនិចច អំពី
ករបេណ្ត ញេចញជថមី ។ ថ នភពរបស់ ជីវករ 
និងអនកជួលផទះេនដំ ក់្រតយឹង មនកររកីចំេរ ើន
តិចតួចេនកនុងែខធនូ ឆន ំ២០០៩ េនេពលែដលពួក

៦ 

 

េសចក្តីសេងខប 

េស
ចក្តីស

េងខប 



 

 

 

 

គត់្រតូវេគឲយេទ ំងទីលំេនថមីេនភូមិ្រសះេពធិ 
េខត្តក ្ត ល។  

កែន្លង ងំទីលំេនថមទំីងេនះ ខ្វះេហ ថ
រចនសមពន័ធមូល ្ឋ ន ជពិេសស ទឹក ្អ តសំ ប់េ្របើ
្របស់ និង អនម័យ ក៏ដូចជ ល់េស ែដលសំខន់
ចំបច់។ ថ នភពរតិែត ្រកក់ែថមេទៀតេនរដូវ 
េភ្ល ង េ យ រ េនទី ំងទំងេនះ បងគន់ ្របព័នធ
លូទឹកសំអុ៊យ ឬផទះសែមបង ្រតូវទឹកលិច ដូចជ េន
អណ្តូ ង ្រតពំងអញច ញ និង្រគួ រែដលរស់េន ម
ចិេញច ើមថនល់កនងុភូមិដំ ក់្រតយឹង និងេន ព នេឆះ ។ 
េនអំឡុងទស នកិចច ម នករវវិឌ ន៍រកីចំេរ ើនេទ
កន់ទីកែន្លង ងំទីលំេនថមនីន ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ
កនងុសហគមន៍មួយចំនួនែដលបនចុះបញជ  ី េនភូមិ
្រសះេពធិ អណ្តូ ង និង្រតពំងអញច ញ បន យ
ករណ៍អំពីករេទេ្របើ្របស់បនកន់ែតេ្រចើនេឡើងនូវ
េស មួយចំនួន បុ៉ែន្តេ យ រែតភពខ្វះខតនូវ
ឧកសរក្របក់ចំណូល េធ្វើេ យ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ
ភគេ្រចើនេនែតមិនមនលទ្ឋភពេទេ្របើេស ែដល
មនទំងេនះបន។ 

សុវតថិភពខងករកន់កប់ដីធ្លី េនកែន្លង
ំងទីលំេនថមីភគេ្រចើន បន្តមនបញ្ហ េនះ សូមបីែត

េនរយៈេពលជេ្រចើនឆន ំបនទ ប់ពីករ ំងទីលំេនថមី
មកេហើយក្តី សហគមន៍ែដល ំងទីលំេនថមីទំង
េនះ បនបន្ត េលើកេឡើង អំពីបញ្ហ េនះដែដលៗ ថ
ជកង្វល់ដ៏ធំមួយរបស់ពួកគត់។ េនះគឺជបញ្ហ  ជ
ពិេសសេនេពលែដលមនចំ ប់ រមមណ៍
មួយេលើករអភិវឌ ន៍ជបន្តេលើដីពក់ព័ន្ឋេនះ ដូច
ជករណីអូរកមពុជជេដើម។ េ យ រខ្វះភព

្របកដ្របជ អំពីសុវតថិភពខងករកន់កប់ដីធ្លី 
ែដលពួកគត់កំពុងរស់េន នេពលបចចុបបននេនះ 
សហគមន៍ ំងទីលំេនថមី មនករ ែរកចិត្តកនុងករ
េរៀបចំខ្លួនេនេលើទី ំងថមីេនះ ឧទហរណ៍ដូចជ 
ករ ក់ទុនកនុងមុខរបរេផ ងៗ ឬ កនុងករេរៀបចំផទះ
សែមបងឲយបនល្អ ជេដើម ។ បញ្ហ េនះ រតិែតធងន់ធងរ
ខ្ល ំងែថមេទៀត ចំេពះករណីៃនសហគមន៍ែដលមិន
បនទទួលដីជផ្លូវករបនទ ប់ពីករបេណ្ត ញេចញ 
ដូចជ សហគមន៍ ព នេឆះ ក៏ដូចជ្រគួ រ្របជ
ពលរដ្ឋែដលកំពុងែតរង់ចំករទទួល គ ល់ជផ្លូវករ
េនអណ្តូ ង ។ 

វធិនករែដលបនចត់េឡើង េដើមបីធន
សុវតថិភពកន់កប់ដីធ្លី សំ ប់្រគួ រែដលបន ំង
ទីលំេនថមី មនភពខុសែប្លកគន េ្រចើនពីទី ំងមួយ
េទទី ំងមួយ។ មិនមន្របព័នធ មួយែដលមន
្រ ប់ េដើមបីធនសុវតថិភពកន់កប់ដីធ្លីដល់
្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ បនទ ប់ពីករឲយ ំងទីលំេនថមី
េឡើយ ។ េទះជដូេចនះក្តី េនកែន្លង ំងទីលំេនថមី
ភគេ្រចើន ជញ ធរបនសនយថនឹងេចញប័ណ្ណកមម
សិទធិដីធ្លីដល់្រគួ រែដលបនកន់កប់ និងេ្របើ
្របស់ដីធ្លីេនះ ផុតរយៈេពល ០៥ ឆន ំ (ឬរយៈេពល 
១០ឆន ំ កនងករណីខ្លះ) ែដលករកំណត់ែបបេនះ មិន
មនមូល ្ឋ នគតិយុត្តចបស់ ស់េទ។ យ៉ងេ ច

ស់ក៏មនឯក រេផ ងៗគន ចំនួន ១២ ្របេភទ
ែដរ ែដលេចញេ យ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋទំងេនះ 
េដើមបីទទួល គ ល់ពួកេគេលើករទទួលបនដីឡូតិ៍ ឬ
ជករសនយេចញប័ណ្ណកមមសិទធិ ដីធ្លីេ យកនុងេពល
អនគត ឬធនចំេពះសុវតថិភពកន់កប់ ែដល

៧ 

េសចក្តីសេងខប 
េស

ចក្តីស
េងខប 



 

 

 

បនបងកឲយមនករភ័ន្ត្រចឡំជេ្រចើន ។ មិនមនករ
បញជ ក់ មួយពី ជញ ធរ ថេតើករេចញប័ណ្ណកមម
សិទធិដីធ្លីេនះ្រប្រពឹត្តេទដូចេម្តច កនុង្រកបខ័ណ្ឌ េពល
េវ ែដលបនសនយេឡើយ ។ 

្រគួ រែដលបន ំងទីលំេនថមី មនករ
លំបកកនុងកររក្របភពសំ ប់ចិញច ឹមជីវតិ ជំេរ ើស
ករងរ និងមុខរបរ។ េហើយេនចុងឆន ំ២០១១ និង
េដើមឆន ំ២០១២ បញ្ហ េនះេនែតជកង្វល់ដ៏ធំ ែដល
្រតូវបន យករណ៍មកកន់ OHCHR។ កែន្លង ំង
ទីលំេនថមី ជធមម សថិតេនជយ្រកុងែដលជទូេទ
ផ្តល់ឱកសតិចតួចសំ ប់ករងរ និងមុខរបរ។ 

មនករលំបកផងែដរសំ ប់្រគួ រកនុងករបន្ត ឬ
ែស្វងរកករងរេធ្វើេនក ្ត លទី្រកុង េ យ រែត
ករចំ យសំ ប់ករេធ្វើដំេណើ រនិងឧបសគគេផ ងៗ
េទៀត។ ករណីេនះបនប ្ត លឲយេម្រគួ រ ឬ
្រគួ រទំងមូល្រតូវវលិ្រតឡប់មកកន់ ក ្ត លទី
្រកុងវញិ េដើមបីែស្វងរកករងរេធ្វើ េហើយជួនកល
ពួកគត់បនលក់ដីឡូតិ៍របស់ខ្លួនេនកែន្លងទី ំងថមី
កនុងដំេណើ រករេនះ។  ផលវបិកខងេសដ្ឋកិចច និង 
សងគម ែដលេកើតេចញពីដំេណើ រករេនះេទេលើ
្រគួ រ្របជពលរដ្ឋមនទំហធំេធង ែដល ជករ 
ប ្ត លេ យមនករែបកបក់្រគួ រផងែដរ ។  

អសន្តិសុខេសប ង គឺជប់ទក់ទងគន យ៉ង
ជិតសនិទធេទនឹងករលំបករបស់្រគួ រកនុងករ
ចិញច ឹមជីវតិ និងឱកសមនករងរគត់មុត។ ្រគួ រ 
ែដលបន ំងទីលំេនថមីទទួលេសប ង របន
េ យភពមិនេទៀងទត់ េហើយពួកេគបនកត់

បនថយរបប ររបស់ពួកេគយ៉ងេ្រចើន។       
សហគមន៍ទួលសំបូរ គឺជសហគមន៍ែតមួយគត់
ែដលបនទទួលរបប រឩបតថមភ្របចំែខ បនទ ប់
ពីករ ំងទីលំេនថមី ចំែណកឯេនទី ំងេផ ងេទៀត 
្រគួ រខ្លះទទួលជំនួយឧបតថមភពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ
ភិបល បុ៉ែន្តមិនមនលកខណៈទូលំទូ យេនះេទ 
េហើយករែចកចយម្ហូប រែដលមនលកខណៈ 
បេ ្ត ះ សនន និង មករសម័្រគចិត្តែបបេនះ គឺ
មិនមននិរន្តរភពេទ។ 

 សុខភព គឺជបញ្ហ មួយផងែដរ ។ េទះបី 
ជមនមណ្ឌ លសុខភព េនជិតទី ំងថមីេនះក្តី ក៏
្រគួ រភគេ្រចើន ពឹង ្រស័យេលើអងគករមិនែមន   
រ ្ឋ ភិបល េ យ រអងគករទំងេនះ បនផ្តល់   
េស េ យមិនយកកំៃរ ចេជឿទុកចិត្តបន និង
មនលកខណៈទូលំទូ យជង។ ករសមភ សន៍
ជមួយ្រគួ រែដល ំងទីលំេនថមី បនបង្ហ ញឲយ
េឃើញអំពីបញ្ហ ចិត្ត ្រស្តសងគម ែដលបញ្ហ េនះ
ត្រមូវនូវករសិក ្រ វ្រជវបែនថមអំពី ផលប៉ះពល់
ភ្ល មៗ និងផលប៉ះពល់រយៈេពលយូរអែង្វងេលើ
សុខភពផ្លូវចិត្ត ទក់ទងនឹងករបេណ្ត ញេចញ និង
ករ ំងទីេនថមី ។ 

ថ នភពអនកផទុកេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ 
គឺជកង្វល់េ យែឡកមួយេទៀត។ ជញ ធរ និង 
អនកផ្តល់េស សុខភព មិនបនេទេធ្វើករពិនិតយ

ម នសុខភពជ្របព័នធដល់្រគួ រអនកផទុកេម
េ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ ែដលេចញពីទី ំងេដើមមក
រស់េនកែន្លង ំងទីលំេនថមីេទ ែដលជករទុក
្រគួ រទំងេនះេចលេ យគម នករជួយឧបតថមភ

៨ 

 

េសចក្តីសេងខប 
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គំពរេឡើយ។ មិនមនករ យតំៃលអំពីភពងយ
រងេ្រគះៃន្រគួ រទំងេនះ េនមុនករ ំងទីលំេន
ថមីទក់ទងនឹងកិចចគំពរសុខភព ផទះសែមបង និង
ភពមិនេរ ើសេអើង។ កនុងករណីអនកផទុកេមេ គេអដ
ស៍/ជមងឺេអដស៍ េនទួលសំបូរ ករ យតំៃល្រតូវេគ
េធ្វើេឡើងេនេ្រកយករ ំងទីលំេនថមី ែដលបន
ឈនដល់ករចត់វធិនករែកត្រមូវជដំុកំភួន ប់
ទំងករបន្តករពិនិតយពយបលជេទៀងទត់ កិចច
គំពរ និងករជួយឧបតថមភគំ្រទ ។ 

ករ ំងទីលំេនថមីេនះ ក៏មនផលប៉ះពល់
អវជិជមនផងែដរេទេលើករសិក អប់ររំបស់កុមរ ។  
េ្រកយពីករ ំងទីលំេនថមី កុមរជេ្រចើនបន
េបះបង់េចលករសិក  ឬ្រគួ រខ្លះ្រតូវរស់េន
ែបកគន  េ យទុកកូនឲយរស់េនឯទី្រកុងេដើមបីសិក
បញច ប់ឆន ំ ។ ្រគួ រខ្លះ ្រតូវចំ យលុយកក់េ្រក
ផ្លូវករផងែដរ េដើមបីេផទរកូនពី េរៀនមួយ េទ

េរៀនមួយេទៀត េហើយករបង់្របក់េ្រកផ្លូវ
ករ្របចំៃថង មករេសនើរបស់្រគូបេ្រង ន បន ក់
បនទុកមួយធងន់ធងរែថមេទៀត េទេលើ្របក់ចំណូលដ៏
មនកំរតិរបស់្រគួ រ ។  

្រគួ រជេ្រចើនបនជួប្របទះផងែដរ នូវ
ករលំបកែផនកសីុវលិ និង រដ្ឋបលេនទី ងំថមី ប់
ទំង ករលំបកកនុងករទទួលបនេសៀវេភ ន ក់
េន និងអត្តសញញ ណប័ណ្ណ ករែកព័ត៌មនកនុង
េសៀវេភ្រគួ រ និងករេផទរេឈម ះរបស់ខ្លួនេលើបញជ ី
េឈម ះអនកេបះេឆន ត។ ជញ ធរមិនបនផ្តល់ករ
ជួយឧបតថមភេទ ជេរឿយៗពួកគត់្រតូវចំ យលុយ
កក់្រចីន និងេពលេវ យ៉ងយូរដ៏គួរឲយធុញ្រទន់

កនុងដំេណើ រករេនះ។ េលើសពីេនះេទៀត ពូកគត់្រតូវ
េទរកជួប ជញ ធរទំងេនទី ំងេដើម និងេនទី ំង
ថមី េដើមបីេផទរ ឬេរៀបចំសំណំុឯក រថមី េហើយែដល
ជេរឿយៗ ជញ ធរេនឯទី ំងទំងេនះែតងែតត្រមូវ
ឲយបង់្របក់េ្រកផ្លូវករ ។ ចំេពះេហតុផលេនះ និង
េហតុផលេផ ងេទៀត បុគគលខ្លះឈប់េអើរេពើនឹងករ
េទរកអជញ ធរ េដើមបីេធ្វើសំណំុឯក រ េហើយករខ្វះ
សំណំុឯក រទំងេនះ ក្ល យេទជឧបសគគសំ ប់
ធនករងរផ្លូវករ និងករចុះបញជ ីអនកេបះេឆន ត។  

េនទីបញច ប់ ករសិក បង្ហ ញពីភពទន់
េខ យជទូេទៃន ករចូលរមួ និងកររបួរមួគន របស់
សហគមន៍ េន មទី ងំថមី ។ ជញ ធរបនេធ្វើ
ករងរតិចតួចេដើមបីពិេ្រគះេយបល់ និងជំរញុទឹក
ចិត្តដល់្រគួ រែដល ំងទីលំេនថមី ឲយចូលរមួកនុង 
គំេ ង និងករសំេរចចិត្តនន េដើមបីេធ្វើឲយ ថ នភព
េនទី ំងថមីេនះបន្របេសើរេឡើង ។ មយ៉ងវញិេទៀត 
ករេធ្វើសមហរណកមមេទកនុងសងគម  ជមួយសហ
គមន៍ជិតខងេផ ងៗេទៀត ក្រមនឹង្រតូវបនេគគិត
គូរពិចរ េនកនុងគំេ ងែផនករ ំងទីលំេនថមី

ស់។ សហគមន៍ទួលសំបូរ គឺជករណីែដល្រតូវ
បនពិភក កនុងករសិក េនះថ ជគំរមួូយៃនករ
បញចូ លកនុងសងគមនិងករអភិវឌ ន៍សហគមន៍ េ យ 

រែតសកមមភពរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
ករី ស់ ែដលអនុវត្តគំេ ងមួយចំនួន ែដលមន
្របេយជន៏មិន្រតឹមែតសំ ប់្រគួ រែដលផទុកេមេ គ
េអដស៍/ជមងឺេអដស៍បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តែថមទំងមន
្របេយជន៍សំ ប់្របជពលរដ្ឋទូេទ េនភូមិទួលសំ
បូរទំងមូលផងែដរ ។  

៩ 

េសចក្តីសេងខប 
េស

ចក្តីស
េងខប 



 

 

 

 

 

គំរ ូល្អ ៗ 
ករ ំងទីលំេនថមី កនុងឆន ំ ១៩៩៧ - ១៩៩៩ 

ៃនសហគមន៍អភិវឌ ន៍មនជ័យ ផ្តល់មកនូវគំរលូ្អៃន
ដំេណើ រករ ំងទីលំេនថមី ែដល្របកបេ យករ
ចូលរមួ ករេគរពជេ្រមើសរបស់សហគមន៍ និងមន
ករទុកេពលេវ ្រគប់្រគន់សំ ប់េធ្វើែផនករ និង
ករេរៀបចំ។ ជធនីភនំេពញបនចូលរមួ
េ យពិត្របកដជមួយសហគមន៍ និងអងគករជ
ៃដគូ េដើមបីេធ្វើែផនករេរៀបចំករ ំងទីលំេនថមីរបស់
សហគមន៍េនេលើទី ំងមួយ ែដលេនជិតទី ំង
េដើមរបស់ខ្លួន ្រសប មបំណង្របថន របស់សហ
គមន៍ ។ េហ ថ រចនសមព័នធ និងផទះសែមបងសមរមយ 
្រតូវបនេគ ងសង់រចួជមុន មុនករផ្ល ស់ទីលំេន
ថមីៃន្រគួ រទំងេនះ។ ដប់ឆន ំេ្រកយពីករ ំងទី
លំេនថមីេនះ ជីវភពរបស់សហគមន៍េនះ មន
លំនឹង មនកររកីចំេរ ើន និងមននិរន្តរភព ។  

ឧទហរណ៍មួយេទៀត គឺករណីៃន ្រគួ រ
ែដលផទុកេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ ែដលបនផ្ល ស់
ប្តូរទី ងំកនុងឆន ២ំ០០៩េទទួលសំបូរ ។ ករណីេនះ 
បង្ហ ញអំពីរេបៀបែដល ផលប៉ះពល់អវជិជមនៃនករ

ំងទីលំេនថមី ច្រតូវេ ះ្រ យបនសូមបីែតេន
បនទ ប់ពីករ ំងទីលំេនថមីរចួេហើយក្តី។ ពីដំបូង 
េ យ រែតមិនមនករយកចិត្តទុក ក់ចំេពះ
េសចក្តី្រតូវកររបស់្រគួ រទំងេនះទក់ទងនឹង

ថ នភពផទុកេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍របស់ពួកេគ
បនេធ្វើឲយសុខភព និងជីវភពរបស់ពួកគត់ធ្ល ក់
ដុន ប និង្រតូវេគេធ្វើេ យអេ ចេករ ្តិ៍េឈម ះ 

(Stigmatization) េនទី ំងថមី ។ មិនមនករេរៀបចំ
ែផនករចបស់ ស់ េដើមបីធនកំរតិជីវភពរស់េន
ជអបបបរមទក់ទងនឹងផទះសែមបង ទឹក េសប ង

រ អនម័យ ឬសុខភព ។ កិចចសហករេន
េពលបន្តបនទ ប់មកកនុងចំេ ម ជញ ធរជតិ និង

ជញ ធរ្រកុង អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងទី
ភន ក់ងរសហ្របជជតិ បននំមកនូវភពរកីចំេរ ើន
ជចមបងេនកនុងតំបន់េនះ ។ 
 
េសចក្តីសននិ ្ឋ ន  

ដំេណើ រករៃនករបេណ្ត ញេចញ និងករ
ំងទីលំេនថមី ជញឹកញប់ ចនំមកនូវភព្រកី្រក

ដុន ប និងករលំបកជខ្ល ំង សំ ប់សហគមន៍
ែដលរងផលប៉ះពល់។ បទពិេ ធន៍េនកមពុជ មិន
មនអ្វីខុសែប្លកគន េនះេទ ។ កលេបើមនករេ្រត ម
េរៀបចំតិចតួចសំ ប់ករបេណ្ត ញេចញ និងករ ំង
ទីលំេនថមី កលេបើសហគមន៍មិនមនឱកសចូល
រមួកនុងករេធ្វើេសចក្តីសំេរចចិត្ត កលេបើមិនអនុវត្ត
ករករពរ មផ្លូវចបប់េទ េហើយករបេណ្ត ញេចញ
្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យបងខំ និងេ យអំេពើហឹង  
កលេបើេស េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងជំេរ ើសសំ ប់
ករចិញច ឹមជីវតិេនកែន្លង ំងទីលំេនថមីមិនមន្រគប់
្រគន់ ជធមម ្រគួ រទំងេនះ្របឈមនឹងភព្រកី
្រកយ៉ងធងន់ធងរបំផុត ។ 

េ្រចើនឆន ំបនទ ប់ពីករ ំងទីលំេនថមី ្រគួ រ
្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើនេនកែន្លង ំងទីលំេនថមីេន
ែតបន្តខិតខំយ៉ងលំបកកនុងករចិញច ឹមជីវតិ។ ផទុយ

១០ 

 

េសចក្តីសេងខប 

េស
ចក្តីស

េងខប 



 

 

 

 

េទវញិ េបើសិនជ ជញ ធរ សហគមន៍ អងគករេ្រករ
្ឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌ ន៍ េធ្វើកររមួគន េដើមបី

េរៀបចំែផនករ ំងទីលំេនថមី េ យមនករចូលរមួ
ពីសហគមន៍ និងេ យមនករគិតគូរយ៉ងេពញ
េលញអំពីេសចក្តី្រតូវកររបស់ពួកគត់ េនះ មិន
្រតឹមែតកត់បនថយបននូវផលប៉ះពល់អវជិជមនៃន
ករ ំងទីលំេនថមីេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តដំេណើ រករ
េនះ ចជួយេធ្វើឲយ ថ នភពរស់េនរបស់្រគួ រ
្របជពលរដ្ឋបនល្អ្របេសើរ និងមននិរន្តរភពដូច 
ែដលបនបង្ហ ញកនុងករណីសហគមន៍អភិវឌ ន៍មន
ជ័យ ។   

េពលខ្លះករបេណ្ត ញេចញ និងករ ំងទី
លំេនថមី ្រតូវបនេគសំ ងេលើេហតុផល តំរវូករ
ខងករអភិវឌ ន៍ទី្រកុង ឬករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច
ជតិ ក៏បុ៉ែន្តេហតុផលេនះមិនពិត្របកដូចជករ
អះ ងកនុងករណីទំងអស់េនះេទ។ បុ៉ែន្ត មនមតិ
ផទុយថ ករអនុវត្តន៍ែបបេនះ ចមិន្រតឹមែត
រេំ ភចបប់ជតិ ករេប្តជញ ចិត្តេ្រកមសនធិសញញ  
សិទធិមនុស របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបុ៉េ ្ណ ះេទ 
បុ៉ែន្ត ែថមទំង ចេធ្វើឲយខូចដល់កររកីចំេរ ើនែផនក
េសដ្ឋកិចចរយៈេពលែវង និងទិសេ កត់បនថយភព
្រក្រកីរបស់កមពុជផងែដរ។ សិទធិមនុស  មន រៈ
សំខន់ទំងអតថន័យ និងខ្លឹម រ េហើយមិនចំបច់
្រតូវេធ្វើករពនយល់េ ះ របែនថមេទៀតេទ ។ ទនទឹម
េនះក៏មនករេកើនេឡើងៃនភស្តុ ងបទពិេ ធន៍ 
ែដលបង្ហ ញអំពី រៈសំខន់ៃនសុវតថិភពខងករ
កន់កប់ដីធ្លី និងសិទធិមនុស  ែដលទក់ទងនឹង ទឹក 
អនម័យ សុខភព និងក ្ត ដៃទេទៀត សំ ប់ករ

អភិវឌ ន៍ និងកររកីចំេរ ើនែផនកេសដ្ឋកិចច ។  

េនចំេពះមុខ ថ នករែបបេនះ គឺជករ
សំខន់ែដលេគ្រតូវចំ យធនធនចំបច់ េដើមបី
េ ះ្រ យផលប៉ះពល់អវជិជមន ៃនករ ំងទី
លំេនថមី េហើយ ក់បញចូ លដំេណើ រករៃនករ ំងទី
លំេនថមី ជចំនុចសំខន់េទកនុងរេបៀប រៈៃនករ
អភិវឌ ន៍និងករកត់បនថយភព្រកី្រករបស់កមពុជ។  

ទនទឹមនឹង នគរបូនីយកមមមនសនទុះខ្ល ំង 
េសចក្តី្រតូវករឲយមនគំរសំូ ប់ករ ំងទីលំេនថមី
្របកបេ យសមធម៌ និងមន្របសិទធភព គឺជ
បញ្ហ បនទ ន់ែថមេទៀត។ េគសងឃឹមថ ជរ ្ឋ ភិបល
កមពុជ រមួជមួយៃដគូនននឹងក ងពីេលើអ្វីែដល
ជករអនុវត្តន៍ល្ៗអ កនុង្រសុក និងជអន្តរជតិ េដើមបី
េធ្វើេ យគំរសំូ ប់ករ ំងទីលំេនថមីកន់ែតបនល្អ
្របេសើរេឡើងែថមេទៀត ែដល មិនែមន្រតឹមែតគិត
េលើករគណនសំណងែបបចេង្អ ត និងសំ ប់ែត   
រយៈេពលខ្លី  និងករកត់បនថយេលើចំ យ
បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តជគំរ្ូរបកបេ យចកខុវស័ិយទូលំ
ទូ យគិតដល់ករ ្ត រេឡើងវញិ និងករអភិវឌ ន៍
្របកបេ យនិរន្តរភព ែដលេនះ គឺជេគលករណ៏ 
“ឈនះ ឈនះ”   សំ ប់ ជញ ធរ និង សហគមន៍យ៉ង
ពិត្របកដ ។   

អនុ សន៍  

របយករណ៍េនះ ក់េសនើជអនុ សន៍
មួយចំនួន សំ ប់ដំេ ះ្រ យ។ អនុ សន៍េនះ 

ក់េសនើជបឋមេទ ជរ ្ឋ ភិបល ជពិេសស េទ

១១ 

េសចក្តីសេងខប 
េស

ចក្តីស
េងខប 



 

 

 

្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរបូនីយកមម 
និង សំណង់ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង ហិរញញវតថុ និង
្រកសួងសុខភិបល (ជពិេសស ជញ ធរ្របយុទធ
នឹងេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍) ក៏ដូចជ ជញ ធរ 
ជធនី និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន ។ ករយិល័យ 

OHCHR សងឃឹមថ អនុ សន៍ទំងេនះ ចជួយ
ជំរញុ និង េលើកទឹកចិត្តឲយមនករពិភក មករ
ចំបច់ េដើមបីបេងកើតេគលនេយបយមួយ ស្តីពីករ

ំងទីលំេនថមី ែដលជចកខុវស័ិយកនុងឯក រ        
បេ ្ត ះ សននឆន ំ២០០២ ស្តីពីយុទធ ្រស្ត្រកប     
ខ័ណ្ឌ េគលនេយបយដីធ្លី។ សងឃឹមថអនុ សន៍
ទំងេនះភគេ្រចើន នឹងជ្របេយជន៍ ដល់អនកពក់
ព័នធផ្តល់ជំនួយ តួអងគ អភិវឌ ន៍ និង អនកពក់ព័នធដៃទ
េទៀត ែដលនឹងពក់ព័នធ កនុងកិចចគំ្រទដល់ករ
អភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ទនធឹ
មនឹងអនុ សន៍លំអិតមួយចំនួន មន យេនកនុង
ជំពូកទី៦ ៃនករសិក េនះក្តី ចំណុចអនុ សន៏សំ
ខន់ៗមួយចំនួន្រតូវបនេរៀប ប់សងខបដូចខង
េ្រកមេនះ៖ 

 

១. ដំេណើ រករមួយចំនួន មុនករបេណ្ត ញេចញ 
និង កំឡុងេពលៃនករ ងំទីលំេនថមី ៖ 

 ករបេណ្ត ញេចញ គួរអនុវត្តជមេធយបយចុង
េ្រកយបំផុតែតបុ៉េ ្ណ ះ ។ គួរែស្វងរកជំេរ ើស្រគប់
យ៉ងេផ ងេទៀតជមុនសិន ។ 
 អនុម័តែផនករែដលមនលកខណៈទូលំទូ យ
ចបស់ ស់ និងមនតម្ល ភព សំ ប់ករ ំងទី
លំេនថមីជមុន មុននឹងេធ្វើករបេណ្ត ញេចញ។ 

 ធនករចូលរមួៃនសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះ
ពល់េនកនុងដំេណើ រករេធ្វើែផនករ េនមុននិង
េ្រកយករ ំងទីលំេនថមី ។ 
 ទទួល គ ល់សិទធិទទួលព័ត៌មនរបស់្របជពល 
រដ្ឋ និងបេងកើតយន្តករផ ព្វផ យព័ត៌មនឲយបន
្រគប់្រគន់ដល់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ ។ 
 គិតគូអំពីេសចក្តី្រតូវករចំេពះមុខ និងភព
ងយរងេ្រគះរបស់បុគគល ឬ្រកុមមនុស មួយចំនួន 
ដូចជជនពិករ ឬអនកផទុកេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ 
ជេដើម ។ 

 
២. សកមមភពេនកនុងអំឡុងេពលៃនករ        
បេណ្ត ញេចញ និងករទទួលបនដំេ ះ្រ យ ៖ 

 ករអនុវត្តន៍ករបេណ្ត ញេចញ ្រតូវេគរព
ទំង្រសុង ចំេពះេសចក្តីត្រមូវខងនីតិវធីិ្រតឹម្រតូវ 
ដូចមន ែចងកនុងបទ ្ឋ នសិទធិមនុស  ្រសប ម
េគលករណ៍ទូេទស្តពីីភពចំបច់ និងសមម្រត ។ 
 ធនករេគរពយ៉ងមឺុងម៉ត់ ម នីតិវធីិចបប់
ពក់ព័នធនិងនិតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ  កនុងករណីៃនករេចទ
្របកន់សមជិកសហគមន៍ ។ 
 ករផ្តល់សំណង គឺមិន្រតឹមែតសំ ប់ករបត់ 
បង់ដីធ្លី និង គរបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តែថមទំងសំ ប់ 
ករបត់បង់មុខរបរចិញច ឹមជីវតិ និងករបត់បង់ែដល
មិនែមនជេសដ្ឋកិចចទំង យ ។ 

 

៣. លកខខ័ណ្ឌ  និងបទ ្ឋ នេនកែន្លង ងំទីលំេនថម ី៖ 

១២ 

 

េសចក្តីសេងខប 

េស
ចក្តីស

េងខប 



 

 

 

 

 ធនថ សហគមន៍ែដល ំងទីលំេនថមី ទទួល
បនយ៉ងេ ច ស់នូវកំរតិជីវភពរស់េន្រស
េដៀងគន  បនទ ប់ពីករបេណ្ត ញេចញ ។ 
 ធនថ ដីឡូតិ៍ និងផទះសែមបងែដលបនផ្តល់
ឲយមនទំហំ និងគុណភពសម្រសប ។ ធនបទ 
្ឋ នអបបបរមៃនភព្រគប់្រគន់ និងទំហំសមលមម

សំ ប់្រគួ រទំងអស់ េ យមិនគិតពី្របេភទផទះ 
សែមបងែដលពួកគត់មនពីមុនមកេនះេឡើយ ។  
បុ៉ែន្ត្រតូវធននូវលកខខ័ណ្ឌ  ែដលមនពីមុនេបើកនុង
ករណីែដលផទះសែមបងរបស់ពួកគត់មនលកខណៈ 
្របេសើរេលើសពីបទ ្ឋ នអបបបរម េនមុនករ ំងទី
លំេនថមី ។ 
 យតំៃលអំពីឱកសមនមុខរបរចិញច ឹមជីវតិេន
កែន្លង ំងទីលំេនថមី និងេ ះ្រ យបញ្ហ ទក់ទង
នឹង ករបត់បង់្របក់ចំណូល ។ 

 ធនថ េស  និង េហ ្ឋ រចនសមព័នធអបបបរម
េផ ងៗ ្រតូវបនបេងកើតឲយមនេនមុនករ ំងទី
លំេនថមី ប់ទំងករទទួលបនទឹក ្អ ត អនម័យ
្រគប់្រគន់ និង្របព័នធលូទឹកសំអុ៊យ េហ ្ឋ រចន    
សមព័នធជមូល ្ឋ ន និងផទះសែមបង និង ករទទួល
កិចចគំពរសុខភព និង ករអប់រ ំ។ 

 ព្រងឹងកិចចស្រមបស្រមួលរ ង និងកនុង ថ ប័ន 
រដ្ឋ និង ្រកសួង/មនទីរនន េដើមបីធនករទទួលបន 
េស េផ ងៗ។ 

 
៤. សុវតថភិពខងករកន់កប់ដី និងករចុះបញជដីី ៖ 

 េនមុនករបេណ្ត ញេចញ គួរេធ្វើករ ស់ែវងដី 
និង ចុះបញជ ីដីែដលសហគមន៍រងផលប៉ះពល់រស់
េន េហើយពិនិតយបណ្តឹ ងទមទរ មផ្លូវចបប់េលើដី
របស់្រគួ រ្របជពលរដ្ឋេ យ្រសប មចបប់ ។ 

 ករពរេភគីនិងមច ស់ដីមិនឲយមនករបេណ្ត ញ
េចញេ យខុសចបប់និងផ្តល់ឲយពួកគត់នូវសំណង 
្រតឹម្រតូវនិងយុត្តិធម៌ កនុងករណីមនករដកហូតដី
េនះមកេ្របើ ្របស់ជ្របេយជន៍ ធរណៈ     

មករកំណត់កនុងចបប់អស មិករណ៍ ។ 

 សំរលួនីតិវធីិ និង ឯក រែដលធនសុវតថិភព
ៃនករកន់កប់ដីធ្លី ជូនដល់្រគួ រែដលគម នសិទធិ
េលើអចលនៈ្រទពយភ្ល មៗ បនទ ប់ពីករ ំងទីលំេនថមី 
និងរហូតដល់្របជពលរដ្ឋទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិ 
ដីធ្លី ។  គំរពីូអនុ្រកឹតយេលខ ១៩ ស្តីពីសមបទនដី 
សងគមកិចចនិងពីគំេ ងែបងែចកដីសំ ប់ករអភិវឌ ន៍ 
េសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចច (LASED) ច្រតូវបនយក
មកេ្របើ្របស់ ។ 

 ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និង 
សំណង់ ជមួយនឹង ជញ ធរឯេទៀតែដលពក់ព័នធ 
គួរបេងកើត នីតិវធីី េដើមបីចុះបញជ ីជ្របព័នធ និង េធ្វើប្លង់
ដី សំ ប់្រគួ រែដល ំងទីលំេនថមី កនុង្រកបខ័ណ្ឌ
េពលេវ មួយសម្រសប និង្របកដ្របជគិតចប់
ពីៃថង ំងទីលំេនេលើទីកែន្លង ំងទីលំេនថមី ។ 

 
៥. ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ និង េគលេយបយ ៖ 

 អភិវឌ បែនថមនូវេគលករណ៍ែណនំទូលំទូ យ

១៣ 

េសចក្តីសេងខប 
េស

ចក្តីស
េងខប 



 

 

១៤ 

មួយ េដើមបីែណនំអំពីដំេណើ រករៃនករបេណ្ត ញ 
េចញ និងករ ងំទីលំេនថម ីដូចជ េគលនេយបយ 
ឬបទបញជ ស្តីពីករ ំងទីលំេនថមី ែដលមនបញចូ ល
បទ ្ឋ នអន្តរជតិ និង វធីិអនុវត្តន៍ល្ៗអ  ។ 

 
៦. ចេន្ល ះ្របេ ងកនុងករ្រ វ្រជវ ៖ 

 េធ្វើករ្រ វ្រជវជបែនថមអំពីផលប៉ះពល់ៃន
ករបេណ្ត ញេចញ និងករ ំងទីលំេនថមីេទេលើ
សុខភពផ្លូវចិត្ត ឧបបត្តិេហតុ និងករេកើតមនអំេពើ
ហឹង កនុង្រគួ រ និង ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគមៃន
្រគួ រទំង យ ែដលសំេរចចិត្តេ្រជើសយក
សំណងជលុយកក់ជំនួសឲយករេទ ងំទីលំេនថម ី។  

 
៧. េ ះ្រ យេសចក្តី្រតូវករ េនកែន្លង ងំទី
លំេនថមីែដលមន្រ ប់ ៖ 

 ធន ឬ េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវ ផទះសែមបង ករ
ទទួលបនទឹក ្អ ត និងអនម័យេន ភូមិអណ្តូ ង  

្រតពំងអញច ញ ( ជធនីភនំេពញ) ភូមិ្រសះេពធិ 
(េខត្តក ្ត ល) និង អូរកមពុជ (េខត្ត្រពះសីហនុ) និង
េនទី ំងេផ ងៗេទៀតែដលមនេសចក្តី្រតូវករខ្ល ំង
បំផុត ។ 

 េធ្វើជំេរឿន្របជជនេនភូមិអណ្តូ ង េដើមបីឲយដឹង
ចំនួនអនករស់េនទីេនះពិត្របកដ មុននឹងបន្តអនុវត្ត
គំេ ងលំេន ្ឋ ន ។  

 ជញ ធរ េខត្ត្រពះសីហនុ គួរផ្តល់ដីធ្លី្រគប់្រគន់ 
និងផទះសែមបងដល់្រគួ រ្របជពលរដ្ឋេនសហ
គមន៍ ព នេឆះ ។    

 យតំៃលអំពីសន្តិសុខេសប ង និង របូតថមភ
របស់្រគួ រ្របជពលរដ្ឋេនកែន្លង ំងទីលំេនថមី 
ទំងអស់ េដើមបីកំណត់អំពីកំរតិ្រតូវករខងេសប ង

រ និងខងករជួយឧបតថមភករចិញច ឹមជីវតិៃន
្រគួ រទំងេនះ ។   

 ជញ ធរពក់ព័នធ និងៃដគូសហករ គួរេធ្វើករ
យតំៃលអំពីេសចក្តី្រតូវករ និង ភពងយរងេ្រគះ

ៃន្រគួ រ ែដលផទុកេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ េន
មកែន្លង ំងទីលំេនថមីនន េន ជធនីភនំេពញ 

េដើមបីធនឲយមនករពិនិតយពយបល កិចចគំពរ
សុខភព និង វធិនករកត់បនថយផលប៉ះពល់ឲយ
បនសម្រសប។ 

៨. ករ កលបងបេងកើតជគំរមួូយៃនករ ងំទី
លំេនថមីេនកមពុជ ៖ 

 គំេ ង កលបងមួយ ច្រតូវបនបេងកើតេឡើង 
និងអនុវត្តរមួគន េ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងៃដគូ 
អភិវឌ ន៍ េ យេ្របើ្របស់អនុ សន៍ៃនករសិក



 

 

 

្រគួ រមួយ្របមូលទឹកេន្រតពំងអញច ញកនុងតបន់ ំងទីលំេនថមី 
ែថ្លងអំណរគុណចំេពះករថតរបូេ យៈ B. Keat/ OHCHR 



 

 

១៦ 

ជំពូកេនះសេងខបអំពីទ្រមង់ៃនករបេណ្ត ញេចញ េនកនុង្របេទសកមពុជ រយៈេពលបុ៉នម នទសវត រក៍ន្លង
េទថមីៗរហូតមកដល់សព្វៃថងេនះ និងបង្ហ ញអំពីក ្ត េផ ងៗែដល្របែហលជក ្ត រមួចំែណកប ្ត ល
ឱយមននិនន ករបចចុបបននៃនករបេណ្ត ញេចញទំងេនះ។  ជំពូកេនះ មនផ្តល់សថតិិមួយចំនួនផងែដរ  
អំពីវ ិ លភពៃនករបេណ្ត ញេចញេនកនុង ជធនីភនំេពញ និងជទូេទេន្របេទសកមពជុ។ បនទ ប់មក
េទៀត ជំពូកេនះនឹងពិភក អំពីេហតុផល និង េគលបំណងៃនករសិក េនះ។ ចុងបញច ប់នឹងមន
ពនយល់អំពីទ្រមង់ៃនរបយករណ៍។ 

   េសចក្តេីផ្តើម និង 

 បរបិទ 



 

 

 

១៧ 

 ករបេណ្ត ញេចញ និង ករ ំងទីលំេនថមី 
គឺជទិដ្ឋភពទូេទមួយៃនករអភិវឌ ន៍ទី្របជំុជន 
ែបបទំេនើប េហើយជពិេសស ចំេពះសងគម
ទំង យែដលករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចេធ្វើ េឡើង
េ យេសរ  ី និង ជធមម េហើយ “ទំេនើបភវូបនី
យកមម” េនកមពុជក៏ដូេចន ះែដរ។ េបើេទះជមិន
មនទិននន័យផ្លូវករក្តី ករប៉ន់ ម នបង្ហ ញថ 
មន្របជពលរដ្ឋេ្រចើនជង ១២០០០០ នក់ េន
ជធនីភនំេពញ ្រតូវបនេគបេណ្ត ញេចញ ចប់ពី

ឆន ំ១៩៩០ មកេហើយ្របជពលរដ្ឋ ប់មឺននក់
េទៀត ្រតូវ្របឈមនឹង និភ័យៃនករបេណ្ត ញ
េចញេ យបំពនេចញពីលំេន ្ឋ ន របស់ខ្លួនេន
ទសវត រខ៍ងមុខ។ 

  ករបេណ្ត ញេចញ និង ករ ំងទីលំេនថមី 
េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជបនេកើត មនកនុង 
ទសវត រក៍ន្លងមកេនះ ទំងេនទី្របជំុជន ទំងេន

មតំបន់ជនបទកនុងបរបិទៃនទំនស់ដីធ្លី។ ស្រងគ ម
សីុវលិ (១៩៧០ - ១៩៧៥) របបកមពុជ្របជធិប    
េតយយ  (១៩៧៥ - ១៩៧៩) និងស្រងគ មអូសបន្ល យ 

បនទ ប់ពីរបបេនះ បនផ្តួលរលំេ យកងទ័ពេវៀត
ម (១៩៧៩ - ១៩៩១) បនេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋេធ្វើ        

ចំ ក្រសុកេនទូទំង្របេទស និង ឆ្លងែដន និង  
ប ្ត លេ យមនករខូចខតទំង្រសុងៃន្របព័នធ
ចុះបញជ ីដីធ្លី និងកមមសិទធិ។ កនុងទសវត រ ៏ ឆន ំ១៩៨០ 
្របជពលរដ្ឋបន ំង ឬ ំងទីលំេនថមីេនទូទំង
្របេទស។ េទះជកនុងឆន ំ១៩៧៩ ដីធ្លីមនលកខណៈ
ជសមូហ ភពក្តីក៏សិទធិកន់កប់ និងកមមសិទធិឯក
ជន្រតូវបនទទួល គ ល់កនុងឆន ំ១៩៨៩ និង្រតូវបន
ធនករពរកនុងចបប់ ភូមិបល ឆន ំ១៩៩២ េហើយ
េ្រកយមកេទៀត កនុងចបប់ភូមិបល ឆន ំ២០០១។ 
កនុងសម័យអន្តរកល  (១៩៩១ - ១៩៩៣) ែដលករ
្រគប់្រគង រដ្ឋបល សថិតេ្រកមកិចចឧបតថមភពី ជញ ធ
របេ ្ត ះ សននរបស់អងគករសហ្របជជតិ េន
កមពុជ (អុ៊ន ក់)្របជពលរដ្ឋ្របមណជិតកន្លះ

ននក់ ែដល ជប់កនុងជំុរជំនេភៀសខ្លួន េន ម
ប ្ត យ្រពំែដនកមពុជៃថអស់េពលមួយទសវត រ ៍
មកេនះ ្រតូវបនអនុញញ តឲយេធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍ ។  

 េហតុករណ៍ដ៏ភ័យរនធត់ទំងេនះ បនដិត

ជំពូកទី១   

េសចក្តីេផ្តើម និង បរបិទ  

 



 

 

មដ៏េ្រជកនុងសតិ រមមណ៍របស់្របជពលរដ្ឋ ជ
ពិេសស េនេពលែដលមនករបេណ្ត ញេចញ
េ យបំពន ពួកេគែតងនឹកេឃើញពីេហតុករណ៍
ទំងេនះ។ លំេន ្ឋ ន គួរែតជទីកែន្លងែដលមនុស
្រគប់របូមន រមមណ៍ថជកែន្លងមួយមនសុវតថភិព។ 
ករបត់បង់លំេន ្ឋ ន េពលេឃើញផទះសែមបងរបស់
ខ្លួន្រតូវម៉សីុនឈសូបំផ្ល ញ និង ករក្ល យជន ន
ថ ឬ ្រតូវបនេគឲយេទ ំងទីលំេនថមីេន កែន្លង
មួយែដលេហតថរចនសមព័នធ និង ឱកសមនតិចតួច
សំ ប់ក ងជីវតិ និងជីវភពរស់េន រជថមី 
ែដល ចជករមិនផ្តល់អំ ចយ៉ងវសិមញញ។  

 ចប់ពីចុងទសវត រ ៍ ឆន ំ១៩៩០ មក ខណៈ
េពលែដលនេយបយមនសថិរភព ជញ ធរ្រកុង 
និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន (យ៉ងេ ច ស់ក៏េន ជ
ធនីភនំេពញែដរ) ្រតូវបនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
និង ទីភន ក់ងរ អភិវឌ ន៍ននជំរញុេលើកទឹកចិត្តឲយ
ែស្វងរកករេ ះ្រ យករបេណ្ត ញេចញ មែបប
មនុស ធម៌។ ឧទហរណ៍ េជគជ័យមួយេនេពល
កន្លងមក គឺករណីសហគមន៍មួយេឈម ះ អភិវឌ ន៍
មនជ័យ ្រតូវបនពិភក លំអិតេន កនុងករសិក
េនះ។៤   ទនទឹមេនះ ក៏មនគំនិតផ្តួចេផ្តើមមួយចំនួន
ឲយព្រងឹង ថ នភព្របជពលរដ្ឋ ្រកី្រកេនទី្របជំុ 
ជន េហើយេនកនុងឆន ំ២០០៣ េ កនយករដ្ឋម្រន្តី 
បន្របកសថ កែន្លង ំងទីលំេនមិនេរៀបរយ
ចំនួន ១០០ កែន្លង នឹង្រតូវេធ្វើករអភិវឌ ន៍េននឹង  
កែន្លង។៥  េសចក្តី្របកសេនះ ្រតូវបន រទរថ 

ជជំ នដ៏សំខន់មួយ េឆព ះេទ្រគប់្រគង្របជ
ពលរដ្ឋ្រកី្រកេនទី្របជំុជន ។  

 ករអនុវត្តន៍ចប់ពីេពលេនះមក មនករ
ែ្រប្របួលេ្រចើន បុ៉ែន្ត ករបេណ្ត ញេចញេ យបំពន 
េនែតេកើតមនជេរឿយៗ។ ករបេណ្ត ញេចញ
្រទង់្រទយធំ (ជញឹកញយពក់ព័នធនឹងករអភិវឌ ន៍
ទី្របជំុជន ឬ វស័ិយពណិជជកមម) ជេរៀង ល់េពល
ែតងសថិតកនុងរបូភពជករមិនេគរពចបប់សំ ប់
ករពរ េហើយសកមមភព ចជករយយី ករ
បំភិតបំភ័យ អំេពើហឹង  េហើយជួនកលមន ករ
ចប់ខ្លួន ឬ ករគំ មចត់វធិនករផ្លូវចបប់ និង ករ
មិនេគរពកិចចធនករពរផ្លូវចបប់ែដលមន្រ ប់ 
ទនទឹមេនះ ករបេណ្ត ញេចញ ឬ ករឲយេទ ំងទី
លំេនថមីកនុង្រទង់្រទយតូច (ជេរឿយៗចំេពះសហ
គមន៍ ែដល ំងទីលំេនេនេលើដី ធរណៈរបស់
រដ្ឋ)  ផទុយេទវញិជទូេទេ្រចើនមនករសម័្រគចិត្ត និង
េ យសន្តិវធីិ េ្រចើនជង។៦ 

 ករបេណ្ត ញេចញកនុងរយៈកល ១០ ឆន ំ 
ចុងេ្រកយេនះ គួរែតបនេធ្វើករ យតំៃលែផ្អកេលើ
ៃនកររកី    ចំេរ ើនែផនកេសដ្ឋកិចច និងករព្រងីកទី្រកុង
ដ៏ឆប់រហ័សេន ជធនីភនំេពញ និងែផ្អកេលើវ ិ ល
ភពជក់ ក់ជងេនះ េនតំបន់ទី្របជំុជនតូចៗ 
និង តំបន់េទសចរណ៍មួយចំនួន មនជ ទិ៍ ្រកុង
្រពះសីហនុ និងេខត្តេសៀម ម ជេដើម។ ដីធ្លី និង
អចល្រទពយ បនក្ល យជវស័ិយសំខន់សំ ប់ករវ ិ
និេយគទុន ែដលទុនវនិិេយគបនេកើនេឡើងយ៉ង
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៤ សូមេមើល្របអប់េលខ ៧  
៥ យូ ភី ឌី េអហ្វ ព័ត៌មនសហគមន៍ អតថបទចុះផ យ ៃថងទី២ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៣។ 
៦ ែផ្អកលករណីែដល OHCHR បនេធ្វើករេនកនុងទសវត រក៍ន្លងេទេនះ។  
៧  ទិននន័យទទួលបនពី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនី យកមម និងសំណង់ េនឆន ំ២០០៤ គេ្រមងសងសង់ចំនួន ២៨០០ កែន្លង្រតវូបនអនុញញ ត ែដល
គេ្រមងេនះ មនតៃម្លេសមើរ ៨២៣ ន ដុ ្ល រ គឺេកើនេឡើង ១៥២ភគរយ ពីឆន ំ២០០០ ែដលេនឆន ំេនះ គេ្រមង ១៤៤៨ កែន្លង ែដលមនតៃម្ល ៣២៦ 

ន ដុ ្ល របុ៉េ ្ណ ះ្រតូវបន អនុម័ត។ េនឆន ំ២០០៨ គេ្រមង ងសង់ចំនួន ១១៥៦ កែន្លង ែដលមនតៃម្ល ៣,១៩២ េកដិដុ ្ល រ  ្រតវូបនអនុម័ត។ 
តៃម្លៃនករវនិិេយគកនុងឆន ំ២០០៨ បង្ហ ញឱយេឃើញកំេណើ ន ៨៧៨%ពីចំនួនវនិិេយគសរបុ េនកនុងឆន ំ២០០០។ េ យ រែតវបិត្តិេសដ្ឋកិចច ពិភពេ ក 

គេ្រមង ងសង់ចំនួន ២២៣០ ្រតវូបនអនុម័តេនឆន ំ២០០៩ ែដលមនតៃម្ល ១៩៨៩ េកដិដុ ្ល រ ែដលតិចជងឆន ំ២០០៨ ចំនួន៣៨%។ សូមេមើលផង
ែដរ អតថបទ របស់កែសតភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ចុះផ យៃថងទី ៣០ ែខេម  ឆន ំ២០១០ េ្រកមចំណងេជើងថ “ករអនុវត្តន៍គេ្រមង ធ្ល ក់ចុះ ៨៣% ។ 



 

 

ខ្ល ំងចប់ពីឆន ំ២០០៤៧  ្រសបេពលែដលមនករ
ជួញដូរដីធ្លី បងកករលំបកជេ្រចើនដល់ករ្រគប់ 
្រគងវស័ិយលំេន ្ឋ ន និងវស័ិយដីធ្លីកនុងលកខណៈ
សមធម៌។ ករខ្វះកំណត់្រ សុរេិយដី ករអនុវត្តន៍
មិនេសមើភព គន ៃនចបប់ភូមិបល ឆន ំ២០០១ និងនីតិ
វធីិពក់ព័នធ និងករកំណត់្រពំ្របទល់ដីរដ្ឋ និងដីឯក
ជនមិនចបស់ ស់ បនរមួចំែណក និងេធ្វើឲយកន់
ធងន់ធងរែថមេទៀតដល់និនន ករបចចបុបននៃនករបេណ្ត ញ 
េចញ។ មយ៉ងវញិេទៀត ទនទឹមនឹងរ ្ឋ ភិបលបេងកើត
ជបេណ្តើ រនូវេគលនេយបយរងឹមំមួយៃននីតិ និង
្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តនន សំ ប់្រគប់្រគងដីធ្លីេន
តំបន់ទី្របជំុជន ប់ទំងករចុះបញជ ីដីធ្លី ែដលបន
េចញប័ណ្ណកមមសិទធិជូន្របជពលរដ្ឋ េលើដី្របមណ 
ជ ៣ នឡូតិ៍ េនតំបន់ជនបទនន ករអនុវត្តន៍
គំេ ងេនះេនមិនទន់ធនសុវតថិភពកន់សមរមយ
ដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកេនទី្របជំុជន ែដល្របឈម
នឹងករគំ មបេណ្ត ញេចញ។៨ 

   ចកខុវស័ិយៃនេគលនេយបយដីធ្លីរបស់
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ មនេគលេ សំេរច“ទិសេ

ជតិកត់បនថយភព្រកី្រក ករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច
្របកបេ យសមធម៌ និងអភិបលកិចចល្អកនុងសងគម
្របជធិប    េតយយេសដ្ឋកិចចទីផ រេសរ”ី   ។៩ េគល
នេយបយ្រគប់្រគងដីធ្លីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
សំេ  “កំណត់ និង ចុះបញជ ីកមមសិទធិ និង សិទធិដៃទ
េទៀត […]  េដើមបីព្រងឹងសុវតថិភពកន់កប់ដីធ្លី 
បេងកើន្របសិទធិភព និងភព ចទុកចិត្តបនៃនទី

ផ រដីធ្លី និងករពរភពសុខដុមៃនសងគម េ យ
ករបងក រ ឬករេ ះ្រ យជំេ ះដីធ្លី”។១០ រ ្ឋ ភិ
បល ជពិេសស ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយ 
កមម និង សំណង់ បនបេងកើតេគលនេយបយ
លំអិតមួយ ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ េគលករណ៏ និង ថ ប័
ន េដើមបីអនុវត្តចបប់ភូមិបល ឆន ំ២០០១។ 
្រកបខ័ណ្ឌ េនះទទួល គ ល់ និង ផ្តល់ភពសំខន់
ដល់ករធនករពរ សិទធិកន់កប់ដីធ្លី ក៏ដូចជ 
សិទធិេភគៈ និង សិទធិកមមសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋកមពុ
ជ រមួទំងករពរពួកគត់ពីករបណ្ត ញេចញេ យ
បំពន។  េ្រកមេគលនេយបយទំងេនះ ករប
េណ្ត ញេចញេ យបងខំគឺខុសចបប់ េហើយករ ំងទី
លំេនថមី ច្រប្រពឹត្តេទបនែតកនុងមេធយ បយចុង
េ្រកយែតបុ៉េ ្ណ ះ១១ េនេពលករណីេលើកែលង
មួយចំនួនករបេណ្ត ញេចញ ចេកើតមនេ យ
្រសបចបប់ េ យមនករពិេ្រគះេយបលជមុន
ជមួយសហគមន៏ែដលទទួលរងេ្រគះ និង មនករ
ផ្តល់សំណងសម្រសបរចួ ល់ ។  

 

ទិននន័យ និង សថតិិ 

 មនករលំបក េដើមបីដឹងឱយបនចបស់ 

ស់ អំពីវ ិ លភពៃនករបេណ្ត ញេចញេន 

្របេទសកមពុជនេពលបចចុបបនន។ ករ្របឈមមួយ
កនុងចំេ មករ្របឈមជេ្រចើន កនុងន័យេនះគឺ     

កង្វះខតទិននន័យផ្លូវករជ ធរណៈ អំពីចំនួន

១៩ 
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៨ សូមេមើល ករវភិគអំពី្របព័នធ្រគប់្រគងដីធ្លី ៖ អងគករ ព នេទកន់សន្តិភព សីុ េគនយ៍ (BABSEA), មជឈមណ្ឌ លស្តីពីសិទធិលំេន ្ឋ ន និង ករបេណ្ត
ញេចញ (COHRE), អងគករ Jesuit Refugee Service (JRS), មិនទទួលបនកមមសិទធៈ អសុវតថិភពខងករកន់កប់ដីធ្លី និងអសមភពកនុងវស័ិយដីធ្លីេន
កមពុជ (ែខតុ  ឆន ំ២០០៩) (ពីេពលេនះេទ : មិនទទួលបនកមមសិទធិ)។ 
៩ ឯក របេ ្ត ះ សននស្តីពី្រកបខណ្ឌ័ េគលនេយបយដីធ្លី  ្រកុម្របឹក េគលនេយបយដីធ្លី ឆន ំ២០១១ ទំព៏រ១១ 

១០ ឯក របេ ្ត ះ សននទំព៏រ១៣    
១១េគលករណ៍េនះ ្រតូវបនបញជ ក់ជថមីេ យ ឯកឧត្តម អឹុម ឈុន លឹម េទសរដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុក្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និង សំណង់ េន
េពលែដល ឯកឧត្តម បនទទួលជួបពិភក ជមួយេ ក្រសី ឃយុង ្វ  កំង ឧត្តមសនងកររង អងគករសហ្របជជតិទទួល បនទុកសិទធិមនុស  េនៃថងទី
២៩ ែខតុ  ឆន ំ២០១០ ។   



 

 

ទំងេនកនុង ជធនីភនំេពញ ឬេនទូទំង្របេទស ។ 

ទិននន័យភគេ្រចើនែដលមន្រ ប់ មន្របភពមកពី
អងគករនន ែដលេធ្វើករយ៉ងសកមមែផនកលំេន   

្ឋ ន។ ទិននន័យថមីបំផុត មន្របភពមកពីអងគករ
េលើកែលងេទសអន្តរជតិ (Amnesty International) 
ែដលបនបញជ ក់ថ កនុងឆន ំ២០០៩ យ៉ងេ ច

ស់ មនករបេណ្ត ញេចញ ២៦ ករណី ែដល
បនេធ្វើឱយ្របជពលរដ្ឋ្របមណជ២៧,០០០នក់
គម នទីជ្រមក។ ១២  អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកនុង
្រសុកគឺ សមគមន៍ធងេ ន ត បនេធ្វើករប៉ន់ ម ន 
េនកនុងែខេម  ឆន ២ំ០០៩ ថ្របជពលរដ្ឋកមពុជ
ជង ១២០,០០០នក់ េនកនុង ជធនីភនំេពញ បន
្រតូវេគបេណ្ត ញេចញ ំងពីឆន ំ១៩៩០១៣ ែដលករ
ប៉ន់ ម នេនះ បនទទួលករគំ្រទយ៉ងខ្ល ំង ពី
សហគមន៍អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។១៤ ្របភព
មួយេទៀត បនេធ្វើករប៉ន់ ម នកនុងឆន ំ២០០៨ ថ 
មន្របជពលរដ្ឋជង ១៥,០០០ ្រគួ រ ្រតូវបន
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេចញពីភនំេពញ កនុងរយៈេពល ១០ 

ឆន ំ កន្លងមកេនះ េហើយពីរភគបីៃន្របជពលរដ្ឋ
ទំងេនះ បន្រតឡប់មក ជធនីភនំេពញវញិ។១៥ េន
ទីបំផុត េយង មអងគករ Amnesty International 

បនឱយដឹងថ កនុងឆន ំ២០០៨យ៉ងេ ច ស់ 

មន្របជពលរដ្ឋ្របែហលជ ១៥០,០០០ នក់ េន
ទូទំង្របេទស ្របឈមមុខនឹងករផ្ល ស់ប្តូរទី
លំេនេ យបងខំ។១៦ ចំែណកឯកែន្លង ំងទីលំេនថមី 
េនភនំេពញវញិ មន្របភពជេ្រចើនបនបញជ ក់ថ 

មនកែន្លង ំងទីលំេនថមីចំនួន ៤១កែន្លង េនកនុង
ឆន ំ២០០៦១៧ និងជង ៥០ កែន្លង គិតមកដល់ឆន ំ 
២០០៩។ ១៨ 

 េយង មតួេលខ របស់ ជញ ធរ ជធនី
បនឱយដឹងថ មនសហគមន៍ែដលបនកំណត់ េន
ឆន ំ២០០៣ ថជសហគមន៍្រកី្រក ចំនួនជង ៣០០ 

សហគមន៍ កនុងចំេ ម ៥៦៩ សហគមន៍ េន ជ
ធនីភនំេពញ្រតូវបន “េ ះ្រ យ” រចួេហើយ។១៩ េគ
ដឹងមិនដឹងចបស់ថ េតើកនុងចំេ ម ៣០០ សហ
គមន៍េនះ មនសហគមន៍ចំនួនបុ៉នម ន ែដលពិតជ
ទទួលបន្របេយជន៍ ពីករអភិវឌ ន៍េននឹងកែន្លង 

ឬពីករផ្ល ស់ប្តូរទី ំងថមី េ យភពសម្រសបេនះ
េទ។ មករប៉ន់ ម ន េ្រកផ្លូវករថមីៗេនះមួយ
េទៀត បនបង្ហ ញថ ចំនួនសហគមន៍្រកី្រក មទី
្របជំុជន េន ជធនីភនំេពញ មនដល់េទ ៤១០ 

២០ 

ជំពូកទី១ ៖  េសចក្តីេផ្តើម និង បរបិទ  

១២ របយករណ៍របស់អងគករ អងគករេលើកែលងេទសអន្តរជតិ ឆន ំ ២០១០ េនកមពុជ ទំព័រទី៩៣។ 

១៣ សមគមធងេ ន ត, ្រពឹត្តិន័យ និងតួេលខ(Facts & Figures), េលខ១១  ( េចញែខេម  ឆន ំ២០០៩)  
១៤ សូមេមើលឧទហរណ៍ដូចជ របយករណ៍្រសប របស់្រកុមករងរសិទធិដីធ្លី និងលំេន ្ឋ ន សិទធិដីធ្លី និងលំេន ្ឋ ន េនកមពុជ  ក់ជូន គណកមមករ
សិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ របស់អងគករសហ្របជជតិ  (ែខេម  ឆន ំ២០០៩)។ កនុងេពល សរេសររបយករណ៍េនះ សមគមន៍ធងេ ន ត បន
ប៉ន់ ម ន ថ ្របជពលរដ្ឋ ្របែហលជ ១៣៣,០០០ ្រតវូបនបេណ្ត ញេចញកនុងឆន ំ ២០០៩ (ដូច្រតវូបនបង្ហ ញកនុងរបយករណ៍្រសបេនះ( បុ៉ែន្តតួេលខ
េនះ ្រតូវែកែ្របេទជ ១២០,០០០នក់វញិ )។ 

១៥ ្រពឹត្តិប័្រត អងគករ UPDF (ែខេម  ឆន ំ ២០០៨)។ 

១៦ អងគករេលើកែលងេទសអន្តរជតិសិទធិ្រតូវបនេគដកហូតៈ ករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំេនកមពុជ (ឆន ំ២០០៨)។ 

១៧ ករអេងកត េ យសមគមធងេ ន ត ែខសី  ឆន ំ២០០៧ បនឱយដឹងថ ពីែខតុ  ឆន ំ២០០០ ដល់ែខមិថុន ឆន ំ២០០៦ េន មកែន្លង ំងទីលំេនថមី 
េនកនុង និងេនែកបរៗ ជធនី ភនំេពញ មនកែន្លង ំងទីលំេនថមី ៤១ កែន្លង្រតូវបនបេងកើតេឡើង េ យមន្របជពលរដ្ឋ ១៥,៨៣១ ្រគួ របនផ្ល ស់េទ
រស់េនទីេនះ។ 

១៨  សមគមន៍ធងេ ន ត៖ករអងកតេលើខ័ណ្ឌ ទំង៨: ករ ំងទីលំេនៃនអនក្រកី្រកកនុងទី្រកុងភនំេពញ (ែខធនូ ឆន ំ២០០៩) [ពីេពលេនះតេទេ  ៖ ករអេងកត
េលើខណ្ឌ ទំង៨] ។ 
១៩  បទអន្ត  គមន៍ េ យ ឯកឧត្តម អឹុម ឈន់ លឹម េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងែដនដី នគរបូនីយកមម និង សំណង់ េនកនុងកិចច្របជំុគណៈកមម ធិករ
ស្រមបស្រមួលៃដគូអភិវឌ ន៍របស់រ ្ឋ ភិបល េលើកទី១៥ (ៃថងទី ២៩ ែខកញញ  ឆន ំ២០០៩) ។ កនុងឆន ំ២០០៣ សហព័នធ មគគីភព សហគម ន៍អនក្រកី្រកកនុង
ទី្រកុង បនប៉ន់ ម នថ សហគមន៍្រកី្រកកនុងទី្រកុងចំនួន ៥៦៩ សហគមន៍ ែដលេសមើនឹង ្របជពលរដ្ឋ ៣៧៤,៨៣៦ នក់ បនកំពុង រស់េនកនុង ជធនី
ភនំេពញ ែដលតំ ងេ យ ៣៥ ភគរយៃនចំនួន្របជជនសរបុ ។ 

ជំពូកទី១
 



 

 

សហគមន៍។២០  

 គួរកត់សំគល់ថ  ទនទឹមនឹងករេផ្ត តករ
យកចិត្តទុក ក់  េ្រចើនេទេលើ ថ នភពេនតំបន់ 

ទី្របជំុជនេនះ ករបេណ្ត ញេចញេនតំបន់ជនបទ 
េ យ រករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ឬ ជំនួញដី
ធ្លីេផ ងៗេទៀត ក៏េកើតមនែដរ។ ខណៈៃនករខ្វះ
ទិននន័យរងឹមំ និងែដល ចពឹងពក់បន  េនកនុង
ឆន ំ២០០៩ និងេនេដើមឆន ំ២០១០ េនះ មនករប
េណ្ត ញេចញយ៉ងេ ច ស់ចំនួន ៦ ករណីែដរ 
ែដលបនេកើតេឡើង េហើយែដលពក់ព័នធ្របជពល 

រដ្ឋ្របមណ ជ ២,៥០០ ្រគួ រ។ ២១ 

េគលបំណងៃនករសិក េនះ 

េយលេទេលើនិនន ករៃនករបេណ្ត ញេចញ និង
េ យែផ្អកេលើបទពិេ ធន៍ និងកិចចសហ្របតិបត្តិ
ករជមួយ ជញ ធរ និងៃដគូដៃទេទៀត េដើមបីរក

ដំេ ះ្រ យ មផ្លូវចបប់ និង្របកបេ យ
មនុស ធម៌   ចំេពះករណីៃនករបេណ្ត ញេចញ 

ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិ
ទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំេន  កមពុជ (OHCHR) 

បនសេ្រមចចិត្ត េធ្វើករសិក អំពីករបេណ្ត ញេចញ 

និង ករ ំងទីលំេនថមីេនះ។  ករសិក េនះ មន
េគលបំណងបង្ហ ញពីករ ស់ែវងផលប៉ះពល់
ជអវជិជមនចំេពះមនុស  និង សងគម ែដលប ្ត
លមកពីករបេណ្ត ញេចញ និងករ ំងទីលំេនថមី 
េន មតំបន់ទី្របជំុជន េនកនុង្របេទសកមពុជ និង 

មនេគលបំណងេសនើឲយមនករ ក់េចញវធិនករ 
និងរកែស្វងរកដំេ ះ្រ យ ចំេពះបញ្ហ ទំង 

យែដលបនកំនត់។  

 ករសិក េនះ ជករ្របឹងែ្របងផ្តួចេផ្តើម    
ផ្តល់នូវទិដ្ឋភពរមួ ឬ   ផ្តល់េ យេឃើញចំៗបញ្ហ

២១ 

ជំពូកទី១
 

ជំពូកទី១ ៖  េសចក្តីេផ្តើម និង បរបិទ  

អនកសិក ្រ វ្រជវ OHCHR ពិភក អំពី ថ នភពករ ំងទីលំេនថមី ជមួយសមជិកសហគមន៏ អភិវឌ ន៏មនជ័យ 
 ែថ្លងអំណរគុណចំេពះករថតរបូេ យៈ  R McCormack/ OHCHR 

២០ ករអេងកតេលើខណ្ឌ ទំង៨ ។ 

២១ ករបេណ្ត ញេចញបនេកើតេឡើងកនុងេខត្តកំពត ក ្ត ល កំពង់ធំ ែកវ និងឧត្តរមនជ័យ (មនពីរករណីេន ឧត្តរមនជ័យ)។ 



 

 

 សំខន់ពីចរតិ   លកខណៈៃនដំេណើ រករៃនករ ំងទី
លំេនថមី និងទី ំងៃនករ ំងទីលំេនថមីទំងេនះ 
េនតំបន់ទី្របជំុ ជន។ សងឃឹមថ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុ
ជ អងគករជំនញ និងកមមវធីិជំនួយនន នឹងយក
ករសិក េនះេទបន្តេធ្វើករ យតៃម្លឱយកន់ែតសីុ
ជេ្រមែថមេទៀត អំពីទិដ្ឋភពមួយចំនួន ៃនករ ំង
ទីលំេនថមី ែដលបនគូសបញជ ក់េនកនុងករសិក
េនះ និងបេងកើតជកមមវធីិេផ ងៗែដលសម្រសប ។    

         អនុ សន៍មួយចំនួន មនផ្តល់ជូនេនែផនក
ចុងបញច ប់ៃនករសិក េនះ ( សូមេមើលជំពូកទី៦) ។ 

 សងឃឹមថ ករសិក េនះ ចឈនេទរក 

ករពិភក េនកនុង្របេទសកមពុជ េ យេចៀស ង 

បនពីករ្របឈមមុខ ក់គន  ែតេលើករពិភក ពី
ករណីបេណ្ត ញេចញជក់ ក់មួយចំនួន សំេ
ដល់ករពិភក ្របកបេ យភពសហករគន  កនុង
ចំេ មភគីពក់ព័នធទំងអស់ កនុងេគលបំណង
ែស្វងរកដំេ ះ្រ យចំេពះបញ្ហ  ៃនករ ំងទី
លំេនថមី កនុង្របេទសកមពុជ។ ជករសងឃមឹផងែដរ
ថ កិចចពិភក  និងករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តងជបន្ត
េទៀត នឹងេធ្វើឱយដំេណើ រករ និងកែន្លង ំងទីលំេនថមី 
ក្ល យជែផនករមួមួយ ៃនកមមវធីិអភិវឌ ន៍   ែដល ម 

រយៈេនះ ្រគួ រែដល ំងទីលំេនថមី ទទួលបននូវ
មេធយបយេផ ងៗ ែដលមិន្រតឹមែតេដើមបី ្ត រ 
េឡើងវញិ នូវមុខរបរចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកគត់ 
បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តែថមទំងេធ្វើឱយ ថ នភពជិវតិរស់
េនកន់ែតល្អ្របេសើរជង ថ នភពមុនេពលផ្ល ស់
មក ំងទីលំេនថមី និងជំនះពីភព្រកី្រក និងចូលរមួ
កនុងករអភិវឌ ន៍ជតិែថមេទៀតផង។  

 

ទ្រមង់របយករណ៍ៃនករសិក េនះ 
 ករសិក េនះមន្របំមួយែផនកធំៗគឺ៖  
ជំពូកទី១ បង្ហ ញអំពីបរបិទែដលកំណត់េឡើងសំ ប់ 
ករសិក េនះ និង អំពីេហតុផល និងេគលបំណង
ៃនករសិក ។ ជំពូកទី២ ពនយល់អំពីវធីិ ្រស្ត និង
ចំណុចសំខន់ៗ ៃនករសិក េនះ។ ជំពូកទី៣ 
បង្ហ ញេ យសេងខបអំពីបទបញញត្តិៃនចបប់ជតិ និង
អន្តរជតិ ែដលពក់ព័នធនឹងករបេណ្ត ញេចញ និង
ករ ំងទីលំេនថមី។ ជំពូកទី៤ េផ្ត តសំខន់េទេលើ
ដំេណើ រករ និង ករអនុវត្តន៍មុន  និង កនុងេពល       

បេណ្ត ញេចញ។ ជំពូកទី៥ ពិភក អំពី ថ នភពៃន
កែន្លង ំងទីលំេនថមី េទ ម្របធនបទ ឬសិទធិ
ែដល្រតូវេគបំពន។ ជំពូកទី៦ សរបុខ្លឹម រៃនករ
សិក េនះ និងផ្តល់អនុ សន៍សំ ប់ករពិភក
ដល់ ជរ ្ឋ ភិបល កមពុជ និងៃដគូរបស់ខ្លួនកនុងករ
ជំរញុឱយមនដំេ ះ្រ យ។  

 ជទីបញច ប់ គឺ ឧបសមព័នធទី១ បង្ហ ញពី
ទិដ្ឋភពទូេទៃនដំេណើ រករ ៃនករបេណ្ត ញេចញ ⁄
ករ ំងទីលំេនថមីៃនសហគមន៍ ែដលបន ំងទី
លំេនថមី ែដលសថិតេ្រកមករសិក េនះ។ ឧបសមព័នធ
ទី២ មនេសចក្តីពណ៌ន និងរបូភពៃនឯក រ
ទំង យ ែដលបនេចញឱយ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ
ទក់ទងេទនឹងកមមសិទធិដីធ្លី និងឧបសមព័នធទី៣មន
និយយអំពីឯក រេយង។ 

២២ 

ជំពូកទី១
 

ជំពូកទី១ ៖  េសចក្តីេផ្តើម និង បរបិទ  



 

 

 ទំនស់រ ងសហគមន៏ដី្រកហមជមួយ ជញ ធរ 

ែថ្លងអំណរគុណចំេពះករថតរបូេ យ: OHCHR 



 

 

ជំពូកេនះបង្ហ ញអំពីវធីិ ្រស្តែដលបនេ្របើ្របស់កនុងករសិក េនះ។ ជំពូកេនះ ពនយល់ អំពីចំណុចសំ
ខន់ៗ និងវ ិ លភព ៃនករសិក  ្រពមទំងបង្ហ ញ អំពីរេបៀប្របមូលព័ត៌មន ស្រមប់ករសិក េនះ
និង ង យេឈម ះ កែន្លង ងំទីលំេនថមី េន ជធនីភនំេពញ និង េនេខត្ត្រពះសីហនុ ែដលបន    

ពិនិតយយ៉ងសីុជេ្រម។ 

២៤ 

វធីិ ្រស្ត  



 

 

 

២៥ 

 

ជំពូកទី ២ 
វធីិ ្រស្ត  

ចំណុចសំខន់ៗ និងវ ិ លភពៃនករ
សិក  

 ករសិក េនះ េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលើ
ដំេណើ រករៃនករបេណ្ត ញេចញ និង ករ ំងទីលំេន
ថមី ែដលេកើតមនេនតំបន់ទី្របជំុជន ជពិេសស 
េ យ រករអភិវឌ ន៍ទី្របជំុជន ឬ ករអភិវឌ ន៍     
វស័ិយពណិជជកមមខន តធំ។ ដំេណើ រករទំងេនះ បន
ទក់ទញចំ ប់ រមមណ៍ ធរណៈជនយ៉ងខ្ល ំង 
នេពលបុ៉នម នឆន ំថមីៗេនះេហើយមនបញ្ហ សមុ្រគ ម ញ 
ជេ្រចើន កនុងករអនុវត្តន៍ដំេណើ រករទំងេនះ ែដលរ ្ឋ
ភិបលកមពុជ បន្របឈមកនុងបរបិទបចចុបបននៃន       
វស័ិយនគរបូនីយកមម និង ករអភិវឌ ន៍្របេទសែដល
មនសនទុះេលឿន។ ករសិក េនះ មិនពិនិតយេលើករ  
បេណ្ត ញេចញេន មតំបន់ជនបទ ក៏ដូចជ ករ ំង
ទីលំេនថមី ែដលពក់ព័នធនឹង គំេ ង ធរណៈករ
ធំៗ និងែដលមនករគំ្រទពីទីភន ក់ងរអភិវឌ ន៍នន 
ដូចជ ករ ្ត រផ្លូវែដកេទ ។  

 ករ យតៃម្ល ៃនករសិក េនះ    ែផ្អកេលើ្រកប 

ខ័ណ្ឌ សិទធិមនុស អន្តរជតិ។ េគលករណ៍សិទធិមនុស  
ដូចជ សមធម៌ ករមិនេរ ើសេអើង ករទទួលខុស្រតូវ 

និងករចូលរមួេ យបញជ ក់អំពីវធីិ ្រស្តទូេទ ែដល
ករសិក េនះយកមកេធ្វើជមូល ្ឋ ន។ ដំេណើ រករៃន
ករបេណ្ត ញេចញ និងករ ំងទីលំេនថមី ្រតូវបន យ
តៃម្ល េ យេយង មបទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្តរជតិ
ែដលពក់ព័ន្ឋ ជពិេសសបទ ្ឋ នទក់ទងេទនឹងករ
ករពរ មិនេ យមនករបេណ្ត ញេចញេ យខុស
ចបប់ សិទធិមនលំេន ្ឋ នសមរមយ និងសិទធិេសដ្ឋកិចច 
សងគមកិចច េផ ងៗេទៀត។ ករពិភក យ៉ងេពញ
េលញ អំពីបទ ្ឋ នទំងេនះ និងបញញត្តិចបប់ែដល ច
អនុវត្តន៏េនកមពុជមនបង្ហ ញេនកនុងជំពូកទី៣។ 

 សកមមភពៃនករបេណ្ត ញេចញ េនកមពុជ 
និងផលប៉ះពល់អវជិជមន   េទេលើជនរងេ្រគះែដល 

្រតូវេគបេណ្ត ញេចញទំងអស់ ្រតូវបនេគសរេសរចង
្រកងជឯក រយ៉ងេ្រចើនសន្ឋឹកសន្ឋ ប់ ។ មនករ
សរេសរ តិចតួចអំពីអ្វីែដល្រគួ រទំងេនះបនជួប
្របទះ េនេពលផ្ល ស់េទេនទី ំងថមី     េ្រកយពីករ 
បេណ្ត ញេចញ និងពីរេបៀបៃនករ ្ត រជីវភពរស់េន
របស់គត់េឡើងវញិ ។ ករសិក េនះ េផ្ត តជសំខន់
េលើ ថ នភពៃន្រគួ រ ែដលបន ំងទីលំេនថមី ែត
ករសិក េនះក៏ពិភក េ យសេងខប អំពីដំេណើ រករ
េនមុនេពល និងកនុងេពលបេណ្ត ញេចញ និងករ ំង
ទីលំេនថមី។   



 

 

ជំពូកទី២ ៖  វធីិ ្រស្ត 

២៦ 

 

ករ្របមូលព័ត៌មន 

 ករព័ត៌មន ្រតូវបន្របមូល មវធីិ ្រស្ត
ដូចខងេ្រកម ៖ 

 ករពិនិតយឯក រេផ ងៗទក់ទង នឹងករ  ប
េណ្ត ញេចញ និង ករ ំងទីលំេនថមីេន  កមពុ
ជ 

 ករសទង់មតិសហគមន៍ៈ សមភ សន៍្របជ
ពលរដ្ឋមន ក់ៗយ៉ងលំអិត និង ពិភក ជ
្រកុមេន មកែន្លង ំងទីលំេនថមី ែដលបន
េ្រជើសេរ ើសសំ ប់ករសិក េនះ  មនេន ជ
ធនីភនំេពញ និងេនេខត្ត្រពះសីហនុ េ យ
បន្រប្រពឹត្តេទពី ែខតុ  ឆន ំ២០០៩ ដល់ែខ
េម  ឆន ំ២០១០ និង ករបញចូ លកិចចសមភ ស
ន៍ ែដលបនេធ្វើពីឆន ំ ២០០៨  (សូមេមើល

ងខងេ្រកម)២២ 

 កិចចសមភ សន៍ មអងគករ ថ ប័ន :កិចច្របជំុ
និងកិចចសមភ សន៍ជមួយ ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល េន
ថន ក់មូល ្ឋ ន ថន ក់ ជធនី និងថន ក់ជតិ 
តំ ងសហគមន៍ ក៏ដូចជ តំ ងមក ពី
អងគករែផនកសិទធិមនុស  និង ែផនកសិទធិលំេន
្ឋ ន អងគករផ្តល់េស េផ ងៗ  និង អងគករ

អភិវឌ ន៍នន 

 ករ យតៃម្លែផនកបេចចកេទស អំពី ថ នភព
ទឹក និងអនម័យ េនកែន្លង ំងទីលំេនថមី 
េនភូមិអណ្តូ ង េ យបនេធ្វើបទសមភ សន៍ 
ជមួយ្របជ ពលរដ្ឋ ៤៥ នក់ និងបនេផញើរ 
គំរទឹូកេទវទិយ ថ ន ប៉សទ័រ ស្រមប់ករវភិគ 

មី្រកូជីវ ្រស្ត និងគីមី-របូ ្រស្ត ។ បញជ ីរសំ

នួរអំពីតំរវូករ ទឹក និងអនម័យ ្រតូវបន
បេងកើតេឡើង និង្រតូវបនេ្របើ្របស់ សំ ប់ករ
េធ្វើសមភ សន៍ទំងេនះ។  

 ព័ត៌មនដក្រសង់េចញពីករណីែដល OHCHR 
បនេធ្វើករេ យផទ ល់ជមួយ សហគមន៍ 

ែដលបន ំងទីលំេនថមីរចួេហើយ េ្រកម
ករសិក េនះ និងជមួយករណីបេណ្ត ញ 

េចញ/ករ ំងទីលំេនថមីេផ ងៗ ដូចជ 

ករណីសហគមន៍្រកុម ៧៨ េនខណ្ឌ ចំករ
មន ជធនីភនំេពញជេដើម។ 

ករេ្រជើសេរ ើសទី ងំ 

ករេ្រជើសេរ ើសយកមកេធ្វើករសិក នូវកែន្លង ំងទី
លំេនថមីទំងេនះមិនបនទូលំទូ យេទ  ។ ជំេរ ើស
ទី ំងស្រមប់ករសិក េនះ គឺេ្រជើសេរ ើសពីកនុង
ចំេ មកែន្លង ំងទីលំេនថមី ែដលមន្រ ប់កនុង
េគលបំណងបង្ហ ញ របូភពែដលមនតុលយភព 

ៃនលំនំនេពលថមីៗ  ៃនករ ំងទីលំេនថមី មរយៈ
ទី ំងជតំ ងភគេ្រចើន ។ សូមេមើលខងេ្រកម 
េសចក្តីសេងខប អំពីកែន្លង ំងទីលំេនថមីមួយចំនួន 

ែដលបនេលើកយកមកេធ្វើករសិក ។ សូមកត់
សំគល់ថ ចំនួនប៉ន់ ម នអំពី្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ 
និងេឈម ះរបស់ទី ំងេដើម ្រគន់ែតនិយយេយង
ដល់ សហគមន៍ទំង យ ែដលបនេលើកយកមក
េធ្វើករសិក ផទ ល់ េនកនុងរបយករណ៍េនះ ែត
បុ៉េ ្ណ ះ េហើយទី ំងខ្លះ មនដូចជ ទួលសំបូរ និង
ដំ ក់្រតយឹង ែដលមន្រគួ រ្របជពលរដ្ឋបន
ផ្ល ស់ចូលមកពីទី ំងេផ ងេទៀត មិនែមនជែផនក
មួយៃនករសិក េនះេទ។ េសចក្តីពនយល់កន់ែត
លំអិតអំពីករណីនីមួយៗ និងអំពីតួេលខប៉ន់ ម ន 
មនេនកនុងឧបសមព័នធទី១។ សូមេមើលផងែដរ 
ែផនទីកែន្លង ំងទីលំេនថមីេន ជធនីភនំេពញ េន 

២២ ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  សូមអរគុណដល់បុគគលិក សមគមន៍ធងេ ន ត ស្រមប់ ករ្រ វ្រជវ និង
បទសមភ សន៍ដ៏ទូលំទូ យ ែដលបនេធ្វើេឡើងកនុងឆន ំ២០០៨។ 
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ងេលខ១៖ ព័ត៌មនសេងខបអំពីសហគមន៍ែដលបន ំងទីលំេនថមី និងែដលបនេ្រជើសេរ ើសស្រមប់ករសិក េនះ  

េឈម ះ និង ទី ងំ ៃន
កែន្លង  ងំទីលំេន ថមី 

ចំនួន្រគួ រ 
សរបុ េនទី 

ងំថមី 

កលបរេិចឆទ 

ៃនករបេណ្ត ញ 

េចញ/ ករ ងំទី
លំេនថមី 

ទី ងំេដើម ចំនួនកិចចសមភ សន៍ជមួយ្របជ
ពលរដ្ឋ 

ជធនីភនំេពញ  

អភិវឌ ន៍មនជ័យ ឬ     
 “េវង េ្រសង”  ខណ្ឌ
មនជ័យ 

  

១២៩ ែខមក  ឆន ំ
២០០៩ 

េនេលើផ្លូវ េន ទួល
្វ យៃ្រព 

ខណ្ឌ ចំករមន 

កិចចសមភ សន៍ ចំនួន៣០ 

និង ពិភក ជ ្រកុម ចំនួន១
ជមួយ្របជពលរដ្ឋ ៤នក់ 

អណ្តូ ង ខណ្ឌ ដេងក  ៨០០ េទ 

១,៨០០ 

ែខមិថុន ឆន ំ
២០០៦ 

សំបុកចប             

ខណ្ឌ ចំករមន 

  

កិចចសមភ សន៍ចំនួន៧០ និង  

ពិភក ជ្រកុមចំនួន៥ ជមួយ 
្របជពលរដ្ឋ ពី៤េទ៦នក់ 

ដំ ក់ 

្រតយឹង ឬបុរសីន្តិភព ២ 

ខណ្ឌ ដេងក  

៩១ (ទទួល
បន ផទះែល្វង) 
និងជង៣០០ 

នក់ េនេលើ  
ចេញច ើមផ្លូវ 

ែខមក  ឆន ំ
២០០៩ 

  

ដី្រកហម  

ខណ្ឌ ចំករមន 

  

កិចចសមភ សន៍ ចំនួន ២០ និង 

ពិភក ជ្រកុម ចំនួន៧ 
ជមួយ ្របជពលរដ្ឋ ពី៣ េទ 
៨ នក់ កនុងមួយ្រកុមៗ 

ទួលសំបូរ 

 ខណ្ឌ ដេងក  

៤២្រគួ រជ 
អនកផទុក េមេ គ
េអដស៍/ជំងឺេអ
ដស៍ 

ែខមិថុន/ 
កកក  

ឆន ំ២០០៩ 

បូរកីី  ខណ្ឌ ៧
មក  

  

កិចចសមភ សន៍ ចំនួន ២០ និង 
ពិភក  ជ្រកុម ចំនួន២ 
ជមួយ្របជពលរដ្ឋពី ៤ េទ ៦ 

នក់ កនុងមួយ ្រកុមៗ 

្រតពំងអញច ញ 

ខណ្ឌ ដេងក  

៧០០ េទ 

១,៤០០ 

  

ែខឧសភ ឆន ំ
២០០៦ 

  

សំបុកចប             

ខណ្ឌ ចំករមន 
កិចចសមភ សន៍ ចំនួន៥៣ និង 
ពិភក ជ្រកុម ចំនួន៤ ជមួយ 
្របជពលរដ្ឋពី ៣េទ ៥នក់ 

កនុងមួយ្រកុមៗ 

ជំពូកទី២ ៖  វធីិ ្រស្ត 

២៧ 



 

 

ជំពូកទី២ ៖  វធីិ ្រស្ត 

២៨ 

ជំពួកទី២ 

ងេលខ១៖ ព័ត៌មនសេងខបអំពីសហគមន៍ែដលបន ំងទីលំេនថមី និងែដលបនេ្រជើសេរ ើសស្រមប់ករសិក េនះ  

េឈម ះ និង ទី ងំ ៃន
កែន្លង  ងំទីលំេន ថមី 

ចំនួន្រគួ រ 
សរបុ េនទី 

ងំថមី 

កលបរេិចឆទ 

ៃនករបេណ្ត ញ 

េចញ/ ករ ងំទី
លំេនថមី 

ទី ងំេដើម ចំនួនកិចចសមភ សន៍ជមួយ្របជ
ពលរដ្ឋ 

េខត្ត ក ្ត ល  

ភូមិ ្រសះេពធិ  

្រសុកពញឮ 

៣០០ េទ 

៥១០ 

ែខធនូ ឆន ំ២០០៩ 

  

ដំ ក់ ្រតយឹង 

( ជីវករ  និង អនក
ជួលផទះ) ែដល្រតូវ
បនបេណ្ត ញេចញ 
ពី ដី្រកហម ពីេពល
មុន 

កិចចសមភ សន៍ ចំនួន ៤ និង 
ពិភក ជ្រកុម ចំនួន២ ជមួយ 
្របជពលរដ្ឋពី ៣ េទ ៤នក់    

 កនុងមួយ្រកុមៗ 

េខត្ត្រពះសីហនុ  

អូរកមពុជ ខណ្ឌ ៃ្រពនប់ ៤៦ ែខេម  ឆន ំ
២០០៩ 

  

កបល ហុង  

ខណ្ឌ ៃ្រពនប់ 

  

កិចចសមភ សន៍ ចំនួន ២ និង 

ពិភក ជ្រកុមចំនួន១ ជមួយ 
្របជពលរដ្ឋពី ២០េទ២៥នក់ 

ព នេឆះ ខណ្ឌ  
មិត្តភព 

៧១ ែខេម  ឆន ំ
២០០៧ 

ព នេឆះ  

ខណ្ឌ មិត្តភព 

កិចចសមភ សន៍ ចំនួន២៩   និង  
ពិភក ជ្រកុមចំនួន២ ជមួយ 
្របជពលរដ្ឋពី ៤ េទ៥នក់ 



 

 

ែផនទី ជធនីភនំេពញ ភជ ប់ជមួយចំនុចបញជ ក់ពីទី ងំៃនកែន្លង ំងទីលំេនថមីនន 
របស់ករសិក េនះ 
ែផនទីេយង មឯក ររបស់សមគមន៏ ធង េ ន ត 

ទួលសំបូរ  * 

* 

* 

* ដំ ក់្រតយឹង 

អភិវឌ ន៍មនជ័យ  

្រតពំងអញច ញ  * 

អណ្តូ ង  



 

 

្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តិ  

៣០ 

ករសិក េនះ្រតូវបនែផ្អកេលើ ្រកបខ័ណ្ឌ សិទធិមនុស អន្តរជតិ។ ជពិេសស េលើបទ ្ឋ នសិទធិមនុស
ែដលពក់ព័នធនឹងសិទធិមនលំេន ្ឋ នសមរមយ និងកតព្វកិចចជក់ ក់ កនុងករអនុវត្តនិងលទធផលៃន
ករបេណ្ត ញេចញនិងករ ងំទីលំេនថមី។ ជំពូកេនះនិយយ េសចក្តីសេងខបអំពីកតព្វកិចចនិងបង្ហ ញ
អំពី្របភពកតព្វកិចចទំងេនះ។ ជំពូកេនះក៏ពិនិតយផងែដរេលើករេប្តជញ ចិត្ត ពក់ព័នធមួយចំនួនេ្រកម
ចបប់ជតិ និងពនយល់យ៉ងចបស់េនែផនកខងេ្រកយអំពីពកយែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ទំងេនកនុង
ភ អង់េគ្លស ទំងេនកនុងភ ែខមរ អំពីករបេណ្ត ញេចញ និងករ ងំទីលំេនថមី។ 



 

 

៣១ 

សិទធិមនលំេន ្ឋ នសមរមយ 
 ខណៈែដល្របជជនេ្រចើនជងពក់ក ្ត ល
ៃនចំនួន្របជពលរដ្ឋេលើពិភពេ ករស់េនកនុង
ទ្រមង់ជបរ ិ ថ នទី្របជំុជន មន្របជជនជេ្រចើន

ននក់េទៀតរស់ េនកនុង ថ នភពែដលកំពុងែត
មនករគំ មកំែហងដល់ជីវតិ ឬ   សុខភព េពល
គឺ រស់េនកនុងតំបន់្រកី្រក មទី្របជំុជន ឬក៏តំបន់
រស់េនមិនេរៀបរយ េហើយពួកេគមិនបនទទួលនូវ
លកខខ័ណ្ឌ អបបបរមលំេន ្ឋ នែដលមនលកខណៈ 
“សមរមយ” ពិត្របកដេឡើយ។  

 សហគមន៍អន្តរជតិ បនទទួល គ ល់ 

“សិទធិមនលំេន ្ឋ នសមរមយ” ជែផនកមួយៃនសិទធិ
កនុងករទទួលបនកំរតិជីវភព្រគប់្រគន់ ំងពីេដើម
ឆន ំ ១៩៤៨ េនកនុងេសចក្តី្របកសជសកលស្តីពី
សិទធិមនុស  និងបនទ ប់មក្រតូវបនទទួល គ ល់ 
េ យកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពី សិទធិេសដ្ឋកិចច 
សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ម្រ ១១(១))។  បន
ទទួល គ ល់ថ លំេន ្ឋ ន មិនែមន្រគន់ែតជ
សំណង់របូវន្តែដលមនដំបូល និងជញជ ំងជមូល

្ឋ នេនះេទ បុ៉ែន្ត មទស នៈ  ទូលំទូ យជង
េនះ ្រគបដណ្ត ប់េលើធតុសំភរៈ និង ធតុមិនែមន
សំភរៈ មួយចំនួនែដលសំខន់ចំបច់ េដើមបីបេងកើត
បនជទីកែន្លងរស់េនមនផសុខភព និង មន
សុវតថិភព។ 

បទ ្ឋ នអន្តរជតិេផ ងៗែដលទក់ទង
េទនឹងករបេណ្ត ញេចញនិងករ ងំទី
លំេនថមី 
 មកតិកសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិេសដ្ឋ
កិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ សិទធិមនលំេន ្ឋ ន  

សមរមយ រមួបញចូ លទំងសុវតថិភពកនុងករកន់កប់ 
កនុងេនះមនដូចជករករពរមិនឱយមនករបេណ្ត
ញេចញេ យខុសចបប់ និងករ យកំេទចនិងករ
បំផ្លិចបំផ្ល ញ លំេន ្ឋ នរបស់អនក មន ក់ ម      

ទំេនើងចិត្ត។ កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ 
និងសិទធិនេយបយ ក៏ មមិនឱយមនករេ្រជ ត
ែ្រជករខំនដល់សិទធិឯកជន ្រគួ រនិងលំេន ្ឋ ន

មទំេនើងចិត្ត ឬខុសចបប់ែដរ (ម្រ ១៧ (១))។ 

ជំពូកទី៣ 

្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តិ 

 



 

 

្របអប់េលខ១: កំណត់សមគ ល់អំពីពកយបេចចកេទស និងករបកែ្រប 

 ពកយ “eviction" ជទូេទ្រតូវបនបកែ្របជភ ែខមរថ   “ ករបេណ្ត ញេចញ” ែដលពកយេនះក្ល យមកពី
កិរយិស័ពទថ “េដញេចញ” មនន័យថ “េដញនរ មន ក់េចញ”។ បងកប់អតថន័យអវជិជមន្រ ប់ ែដលេសទើរែតមិន
ចំបច់្រតូវែតេផទ ងផទ ត់ន័យរបស់ពកយេនះជមួយនឹងពកយចបប់  “ ករបេណ្ត ញេចញ” កនុងភ អង់េគ្លសេទ េហើយ
េបើេទះបីជករបេណ្ត ញេចញេនះ្រសបចបប់ និងមនហតុផលសម្រសបក៏េ យ ក៏ ែតងែតផ្តល់នូវករឈឺចប់។  

 មនអនកខ្លះ ឬ ថ ប័នខ្លះេ្របើពកយ “ករផ្ល ស់ប្តូរទី ំងថមី” ជំនួសេ យពកយ “ករបេណ្ត ញេចញ” ែដល ម
ន័យ្រតង់មនន័យថ  “ ផ្ល ស់េទទី ំងថមី” ដូេចនះេហើយេបើបកែ្របេទជភ អង់េគ្លសគួរែតេ្របើជពកយថ 

“relocation” វញិ។ ្រសេដៀងគន េនះែដរ មនអនកខ្លះេទៀតេ្របើ្របស់ពកយ “ករ ងំទីលំេនថមី ”ែដលមនន័យថ “េទ
ំងទីលំេនេនកនុងទីកែន្លងថមី” េហើយបកែ្របជភ អង់េគ្លសថ “resettlement”។ កនុងខណៈែដល ករផ្ល ស់ប្តូរទី
ំងថមី ឬករ ំងទីលំេនថមី ដំេណើ ករេទ េ យ្រតូវមនករបេណ្ត ញេចញ ក៏ មិនែមនសុទ្ឋែតមនករបេណ្ត ញ

េចញ្រគប់ករណីេនះេទ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ក៏ពកយទំងពីរេនះមិនបនបង្ហ ញេ យបនេកបះកបយពីដំ
េណើ រករែដល្របជពលរដ្ឋ្រតូវេគបងខំឱយចកេចញពីលំេន ្ឋ នរបស់ពួកគត់េទ។ ពកយទំងពីរេនះ ច្រតូវេគេ្របើ
្របស់ជំនួសគន េទវញិេទមកបនេនកនុងក្រមិត មួយ។ េនកនុងករសិក េនះេយើងេ្របើពកយ “ករ ំងទីលំេនថមី” 
ែដលមនន័យបង្ហ ញអំពី ថ នភពរយៈេពលែវង ែដលពក់ព័នធនឹង ករផ្ល ស់េទទី ំងថមី។ េយើងេ្របើពកយ “ករផ្ល ស់
ទី ំង” កនុងន័យ្របប់ជក់ ក់អំពីសកមមភពៃនករផ្ល ស់េទកែន្លងថមី។   

 ពកយជភ អង់េគ្លសថ “forced eviction”េនមិនទន់មនករបកែ្របជផ្លូវករជភ ែខមរេនេឡើយេទ។ 
គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ផទ ល់ក៏បនជែជកគន ថ ពកយ “forced eviction” កនុងភ អង់
េគ្លសែដលមនន័យជភ ែខមរថ  “ករបេណ្ត ញេចញ េ យបំពន”  មិនចំបច់្រគបដណ្ត ប់េលើខ្លឹម រទំងអស់
ែដលេចញពីអតថន័យចបប់ៃនពកយេនះេទ បុ៉ែន្តពកយេនះ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសយកមកេ្របើ្របស់ េដើមបីកំនត់េ យ
េឃើញពីអតថន័យេផ ងពីករបេណ្ត ញេចញទំង យ ែដល ច្រសបចបប់  និង មចបប់អន្តរជតិ។ េ យ រ
ែតករសិក េនះមិនេផ្ត តជសំខន់េទេលើទិដ្ឋភពគតិយុត្តៃនករបេណ្ត ញេចញ ដូេចនះពកយ  “ករបេណ្ត ញេចញ” 

 គណៈកមម ធិករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច 
និងវបបធម៌ ទទួលបនទុកឃ្ល ំេមើលករអនុវត្តកតិក
សញញ អន្តរជតិ ស្តីពីសិទធិ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង
វបបធម៌ េនកនុង “េសចក្តីពនយល់រមួ ស្តីពី សិទធិមន 

លំេន ្ឋ នសមរមយ ករបេណ្ត ញេចញេ យ
បំពន”២៣ បនកំនត់យ៉ងចបស់នូវបទ ្ឋ នអបបបរ
ម ែដលត្រមូវឱយមនកនុងករអនុវត្តករបេណ្ត ញ
េចញ ។     គណៈកមម ធិករេនះបនកត់សមគ ល់ថ 

ជំពូកទី៣ ៖ ្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តិ 

៣២ 

ជំពូកទី ៣
 

      ្របសិនេបើករករពរ មផ្លូវចបប់ និង មនីតិ
វធីិេនះមិន្រតូវបនេគេគរព មេទ េយង មចបប់
សិទធិមនុស អន្តរជតិ ករបេណ្ត ញេចញេនះ នឹង
ខុសចបប់ េហើយចត់ទុកជ“ករបេណ្ត ញេចញ
េ យបំពន”។ អនក យករណ៏ពិេសសរបស់អងគ
ករសហ្របជជតិទទួលបនទុកខងសិទិធមនលំេន
្ឋ នសមរមយ បនបញជ ក់យ៉ងចបស់កនុង “េគល

ករណ៍្រគឹះ និងេគលករណ៍ែណនំស្តីពីករ         

២៣ គណៈកមម ករសិទធិេសដ្ឋកិចច វបបធម៌និងសងគមកិចច, េសចក្តីពនយល់រមួេលខ ៧ស្តពីីសិទធិទទួលបនលំេន ្ឋ នសមរមយ(ម្រ ១១(១))ករបេណ្ត ញេចញ
េ យបំពន E/1998/22 ឧបសមពនធ័IV [CESCR េសចក្តីពនយល់រមួេលខ៧] 



 

 

បេណ្ត ញេចញនិងករចកេចញេ យបងខំចិត្ត ែផ្អក
េលើគេ្រមងអភិវឌ ន៍” (២០០៧) របស់គត់េ យ
បង្ហ ញយ៉ងជក់ ក់ពីបញ្ហ សិទិធមនុស     េកើត
េចញពីករបេណ្ត ញ េចញ និង ករចកេចញេ យ
បងខំចិត្តែផ្អកេលើករអភិវឌ ន៍។២៤ 

 េគលករណ៍ែណនំទំងពីរ  ខងេលើផ្តល់
នូវមូល ្ឋ នវធីិ ្រស្ត និងមូល ្ឋ នចបប់ សំ ប់ករ
សិក េនះ។ 

 បទ ្ឋ នអន្តរជតិ  ត្រមូវឱយ ជញ ធរអនុវត្ត 
មេគលករណ៍ៃនករពរ មផ្លូវចបប់ និង ម

នីតិវធីិម៉ត់ចត់េដើមបីធនេ យបនថ ករបេណ្ត ញ
េចញ្រប្រពឹត្ត េទេ យមិនមនកររេំ ភសិទធិ
មនុស របស់ជនទំង យ ែដលរងផលប៉ះពល់ 
និង េដើមបីេគរព មេគលករណ៍ៃននីតិវធីិ្រតឹម្រតូវ 
ភពសមេហតុផល និង ភពសមម្រត។ ករករ
ពរ មផ្លូវចបប់ និង មនិតិវធីិ មនទំងករផ្តល់
ឱកស ឱយមនករពិេ្រគះេយបល់្រតឹម្រតូវពិត
្របកដ េចៀស ងបនករេ្របើកម្ល ំងគម នភពសម
ម្រត េសចក្តីជូនដំណឹង្រតូវមនមូលេហតុចបស់

ស់ និងេពលេវ ្រគប់្រគន់ និងលទធភពរក
ដំេ ះ្រ យ មផ្លូវចបប់។ េលើសពីេនះេទៀត
លទធផលៃនករបេណ្ត ញេចញមិន្រតូវនំឱយ្របជជន
ក្ល យេទជពលរដ្ឋគម នផទះសំែបងរស់េន ឬធ្ល ក់កនុង

ថ នភពយ៉ប់យឺុនជង ពីេពលមុនមនករ          
បេណ្ត ញេចញេទ។ េនឯកែន្លង ំងលំេនថមី្រតូវែត
ធនឱយមន ថ នភពេហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងេស

អបបបរម។ 

 សុវតថិភពខងករកន់កប់ដីធ្លី ក៏្រតូវបន
េគ ក់បញចូ លេទកនុង េគលេ អភិវឌ ន៍សហស
វត រេ៍្រកមេគលេ ទី៧ែដរ (និរន្តរភពបរ ិ ថ ន)
។២៥ 

ករេប្តជញ  និងតព្វកិចចេ្រកមចបប់ជតិ 

 ដូចរដ្ឋដៃទេទៀតែដរ កមពុជមនកតព្វកិចច
ចបប់ ្រតូវអនុវត្តសនធិសញញ អន្តរជតិនន ែដលខ្លួន
បនផ្តល់សចច ប័ន។ េគលករណ៍្រគឹះ និង
កតព្វកិចចចបប់េនះ ្រតូវបនបញជ ក់ជថមីេនកនុងរដ្ឋ
ធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រក កមពុជ។ ម្រ  ៣១ 
បញចូ លសនធិសញញ សិទធិមនុស នន ែដលកមពុជ
បនផ្តល់សចច ប័ន ជចបប់ជតិរបស់ខ្លួន។ កនុងនម
ជភគីមួយៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋ
កិចច សងគមកិចច និង វបបធម៌ (ICESCR) និង  កតិក 
សញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និងសិទធិ
នេយបយ (ICCPR) និង សនធិសញញ សិទធិមនុស
ដៃទេទៀត រ ្ឋ ភិបល បនសនយធនករពរសិទធិ
មនលំេន ្ឋ នសមរមយ និង ករករពរ្របឆំងករ
េ្រជ តែ្រជករខំន មទំេនើងចិត្ត ដល់សិទធិលំេន
្ឋ នរបស់បុគគល ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងសនធិ

សញញ ទំងេនះ។ ករសនយេនះ ក៏្រតូវបន បញជ ក់
ជថមីផងែដរ េនកនុងេសចក្តី្រពងេគលនេយបយ
ជតិស្តីពីលំេន ្ឋ ន ែដលមនេនកនុងេសចក្តីេផ្តើម
ៃនេសចក្តី្រពងេគលនេយបយេនះ ៖ រ ្ឋ ភិបល
កមពុជ សនយអនុវត្តេគលករណ៍សិទធិមនុស  ជ
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២៤ អនក យករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីលំេន ្ឋ នសមរមយជែផនកៃនសិទធិមនជីវភពសមរមយ និងស្តីពីសិទធិមិនេរ ើសេអើងេនកនុងបរបិ
ទេនះ េគលករណ៍្រគឹះនិងេគលករណ៍ែណនំស្តពីី ករបេណ្ត ញេចញ និងករចកេចញេ យបងខំចិត្ត ែផ្អកេលើគេ្រមងអភិវឌ ន៍ A/HRC/4/18 ឧបសមពន័ធ
ទី ១  ] ចប់ពីេពលេនះតេទ ៖ េគលករណ៍ែណនំជមូល ្ឋ ន របស់អនក យករណ៍ពិេសស[។     
២៥ សូមេមើលេគលេ ទី១១ (ករព្រងឹងគុណភពជីវតិរបស់្របជជនយ៉ងេ ច ស់១០០ ននក់រស់េន ម សំណង់មិនេរៀបរយ) និងសនទស ន៍ 

៣១(សមម្រតៃន្របជជនែដល មនសុវតថិភពខងករកន់កប់ដីធ្លី)។ http://www.undp.org/mdg/goal7.shtml 



 

 

៣៤ 

ពិេសស “សិទធិមនលំេន ្ឋ នសមរមយ” សំ ប់  
្របជពលរដ្ឋ្រគប់របូេ យបេងកើតយុទធ ្រស្តេផ ងៗ 
[…] សំេ ធន សិទធិមនលំេន ្ឋ នសមរមយសំ
ប់្របជពលរដ្ឋកមពុជ្រគប់របូ ជពិេសស ្រកុម

្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក និង ្រកុមែដល ងយរង
េ្រគះ”។២៦ េសចក្តី្រពងេគលនេយបយជតិស្តីពី
លំេន ្ឋ នេនះ ែផ្អកេលើេគលករណ៍ែណនំដូច 
តេទ ៖  

ក. េ ះ្រ យេសចក្តី្រតូវករេនៃថង នគត 
សំ ប់សំណង់លំេន ្ឋ នថមី េ យេផ្ត តជពិេសស 
េលើ្រគួ រ ្របជពលរដ្ឋែដលមន្របក់ចំណូល
ទប និង មធយម និង ្រកុមែដលងយរងេ្រគះ ។  

ខ. អនុញញ តឲយសហគមន៍ និង អនក ំងទីលំេន
មិនេរៀបរយ កន់កប់ទី ំងរបស់ខ្លួន សំ ប់រយៈ
េពលមួយជក់ ក់េដើមបីសិក ថ នភពជក់ែស្តង 
េនកែន្លង ំងទីលំេនបេ ្ត ះ សនននីមួយៗ ។ 

គ. ពិនិតយករឲយេទ ំងទីលំេនថមី ជជំេរ ើសចុង
េ្រកយបំផុត ែដល្រតូវអនុវត្ត្រសប មេគល
ករណ៍ អភិបលកិចចល្អ (ករចូលរមួ តម្ល ភព 
គណនីយភព និរន្តរភព )។ 

ឃ. គំ្រទ និងផ្តល់សិទធិអំ ចឲយ្របជពលរដ្ឋ 
និង សហគមន៍មូល ្ឋ ន ចូលរមួ  

ង. បញចូ លគំេ ង ំងទីលំេនថមី កនុងែផនករេ្របើ
្របស់ដី ឃំុ/សងក ត់ និង ្រកុង/ទី្របជំុជន។ 

ច. ធននិរន្តរភពសងគម រចនសមព័នធ និង ករ
្រប្រពឹត្តេទៃនកែន្លង ំងទីលំេនចស់ និង ថមី ។  

ឆ. បេងកើតគំេ ងលំេន ្ឋ នជមូល ្ឋ ន ក៏ដូចជ 
បទ ្ឋ នេស  និង េហ ថ រចនសមព័នធ កនុងករណីៃន
ករ ំងទីលំេនជបេ ្ត ះ សនន េ យសហករ
ជិតសនិទធិជមួយសហគមន៍នន។២៧

 

 ចបប់ជតិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជមន
បញញត្តិ ស្តីពីកិចចករពរមិនឱយមន ករបេណ្ត ញ
េចញេ យបំពន និង ករដកហូតសិទធិ្រទពយ
សមបត្តិេ យខុសចបប់បែនថមេទៀត។ ទំងរដ្ឋធមមនុ
ញញកមពុជ និងចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១ ទទួល គ ល់
សិទធិកមមសិទ្ឋិេលើអចលន្រទពយ ។ ករដកហូតសិទធិដី
ធ្លីឬ្រទពយសមបត្តិ ច្រប្រពឹត្តេទបនែតេដើមបីផល
្របេយជន៍       ធរណៈបុ៉េ ្ណ ះ និង េទ ម
ល័កខខ័ណ្ឌ ត្រមូវឱយមន  សំណងសមរមយ និង
យុត្តិធម៌ជមុន។២៨ ករកន់កប់េលើដីឯកជនរបស់
រដ្ឋេ យសន្តិវធីិ និង គម នករជំទស់ (ែដល ចជ
ករកន់កប់្រសបចបប់) រយៈេពលតិចបំផុត្របំឆន ំ 
មុនេពលអនុម័តចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១ នំឱយមន
សិទធិ“េភគៈ” េហើយេភគីមនសិទធិេសនើសំុប័ណ្ណកមម
សិទធិ ថ ពរ។២៩ ចបប់ភូមិបល ក៏បនករពរបែនថម
េលើេភគី្រសបចបប់ ពីករករេ្រជ តែ្រជកេលើសិទធិ
េភគៈ រហូតដល់ទទួលបនសិទធិជកមមសិទធិករេពញ
េលញ។ ជករពិត ម្រ ២៤៨ ម ល់អំេពើ
្រប្រពឹត្ត ងំអនកកន់កប់េ យសន្តិវធីិ េនកនុង
តំបន់ែដលមិនទន់មនប្លង់សុរេិយដី។ នុភពៃន
បទបបញញត្តិេនះគឺ រហូតដល់េពលែដល សិទធិកន់
កប់េ យសន្តិវធីិ មិនទន់្រតូវបនកំណត់េឃើញ
េនេឡើយ េនះមិនមនករបេណ្ត ញេចញ មួយ
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២៦ េលខធិករ ្ឋ ន្រកមុ្របឹក េគលនេយបយដីធ្លី េសចក្តី្រពងេលើកទី២ េគលនេយបយជតិស្តីពីលំេន ្ឋ ន ៃថងទី០២ែខមិន ឆន ២ំ០១០ ពិេ្រគះ
េយបល់ជ ធរណៈៃថងទី២៤ ែខមិន ឆន ំ២០១០ េសចក្តី្រពងសថិតេនកនុងករពិនិតយេ យទីស្តីករគណៈរដខម្រន្តី  
២៧ េសចក្តី្រពងេគលនេយបយជតិស្តីពីលំេន ្ឋ ន បញជ ក់ខងេលើ ទំព័រ៤ 

២៨ រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជឆន ំ ១៩៩៣ (្រតវូបនេធ្វើវេិ ធនកមមកនុងឆន ំ១៩៩៩) ម្រ ៤៤ និង ចបប់ភូមិបល ឆន ំ ២០០១ ម្រ ៤ និង៥។ 

២៩ ចបប់ភូមិបល ឆន  ំ ២០០១ ម្រ ៣០។ េភគៈ្រតវូែតបំេពញ្រគប់្រគន់នូវលកខណៈវនិិចឆ័យ្របំចំណុចគឺ ករកន់កប់េ យគម ន ក់ខន េ យសន្តិវធីិ 
េ យសុចរតិ េ យពិត្របកដ និងដឹងឮជ ធរណៈ (ម្រ ៣៨)។ ម្រ ១៦ និង៤៣ ែចងពីល័កខខ័ណ្ឌ ែដល មិន ចេធ្វើលទធកមមកមមសិទធិ។ 



 

 

ែដល្រសបចបប់េទ។ 

 ចបប់អស មិករណ៍ ្រតូវបនអនុម័តកល
ពីែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០។ ចបប់េនះបនកំនត់ពីសំណង 
សមរមយនិងយុត្តិធម៌ ្រតូវផ្តល់ជមុនឱយកមមសិទធិករ 
េហើយ្រតូវ មតៃម្លទីផ រ ឬក៏តៃម្លជំនួស (ែដលកនុង
ម្រ ៤បន ប់បញចូ លទំង “េភគី”) ដូេចនះរតឹែត
ព្រងឹងដល់ករករករពរសិទ្ឋិទំងេនះ ែដលមន
ែចងេនកនុងចបប់ភូមិបល្រ ប់។ ចបប់េនះក៏       

កំណត់ក្រមិតដល់ករដកហូត្រទពយសមបត្តិ ស្រមប់ 

េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ធរណៈ ចំេពះែតកនុងករណី
ែដលបំេពញបន និយមន័យៃន ”្របេយជន៍       

ធរណៈ” (ម្រ ៤)។ េនែខឧសភ ឆន ំ២០១០ 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនអនុម័ត ចរ េលខ ០៣ 

ស្តីពី “ករេ ះ្រ យសំណង់បេ ្ត ះ សននេលើដី
របស់រដ្ឋ ែដល្រតូវបនទ្រនទ នកន់កប់េ យខុស
ចបប់ ម ជធនី  ទី្រកុង និងទី្របជំុជន”។         

ចរេនះផ្តល់ដំេ ះ្រ យ ែដលគំ្រទដល់
ករអភិវឌ ន៍ តំបន់្រកី្រក មទី្របជំុជន ែដល្រតូវេគ
ចត់ទុកថ ំងទីលំេនខុសចបប់ និង កំណត់បទ
្ឋ នអបបបរមស្រមប់ទី ំងៃនករ ំងទីលំេនថមី។ 

ក៏បុ៉ែន្ត ចបប់េនះមិនបនែចងពីកិចចករពរ មផ្លូវ
ចបប់្រគប់្រគន់ ស្រមប់ករ ំងទីលំេនថមីេន
េឡើយ។ េគលនេយបយស្តីពីលំេន ្ឋ ន ក៏កំពុង
្រតូវបន ក់ែតងជេសចក្តី្រពងែដរ។ េសចក្តី្រពង
ចុងេ្រកយបំផុត ៃនេគលនេយបយេនះែដល
បង្ហ ញជ ធរណៈ មនែចងេសចក្តីេយងអំពី 

សិទធិមនលំេន ្ឋ នសមរមយ និង បង្ហ ញពីជេ្រមើស
ជេ្រចើនស្រមប់ធនសុវតថិភពខងករកន់កប់ 
និងមនលំេន ្ឋ នសមរមយ។  

 ម្រ ៣១ៃនរដ្ឋធមមនុញញ បនែចងកន់ែតទូ
លំទូ យែថមេទៀតថ ្របជពលរដ្ឋ្រគប់របូមន
ភពេសមើគន ចំេពះមុខចបប់ និង មនសិទធិេសរភីព
និងករណីកិចចដូចៗគន  េ យឥត្របកន់ពី ថ នភព
េផ ងៗេឡើយ។ រដ្ឋធមមនុញញក៏ែចងអំពីកតព្វកិចច
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងករធនសិទធិកុមរ និង្រស្តី 
េពលគឺសិទធិទទួលបនករអប់រ ំ និងសិទ្ឋិទទួលបន
ករែថទំសុខភព និង្រតូវចត់វធិនករខងសងគម
កិចចមួយចំនួន េដើមបីេលើកកមពស់សុខុមលភពរបស់
្របជពលរដ្ឋកមពុជ។ កតព្វកិចចទំងេនះពក់ព័ន្ឋ
យ៉ងខ្ល ំងេទនឹងដំេណើ រករៃនករ ំងទីលំេនថមី។  

 

ជំពូកទី៣ ៖ ្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តិ 

៣៥ 



 

 

៣៦ 

ជំពូកេនះនឹងពិនិតយលេមើលដំេណើ រករននែដលេកើតេឡើងមុនេពល និងកនុងអំឡុងេពលបេណ្ត ញេចញ។ មនករណី
ភគេ្រចើនេ្រកមករសិក េនះ បង្ហ ញថករបេណ្ត ញេចញបនេធ្វើឱយមនឥទធិពលអវជិជមនយ៉ងខ្ល ងំេទេលើ្រកុម  
្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់។  

ែផនកទី៤.១ ពិភក អំពី េហតុផលផ្តល់េ យ ជញ ធរេដើមប ីអនុវត្តករបេណ្ត ញេចញ។ កនុងករណីខ្លះ បង្ហ ញថ 
្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន្រគួ រ្រតូវបនបេណ្ត ញេចញមុនេពលែដល ជញ ធរពក់ព័នធបនពិនិតយឱយបន្រតឹម្រតូវល្អិត
ល្អន់អំពី ថ នភពគតិយុត្តិៃនដី និងករអះ ងរបស់្រគប់ភគីទំងអស់។ 

ែផនកទី៤.២ ពិនិតយេលើលកខណៈៃនករអនុវត្តករបេណ្ត ញេចញ េ យេ្រប បេធៀបេទនឹងបទ ្ឋ នអន្តរជតិ។ 
េ យ រែតករបេណ្ត ញេចញ ចងយបងកឱយមនអំេពើហិង  ឬក៏កររងរបួសេផ ងៗ ករេគរពករករពរ ម
នីតិវធីិពិតជមនភពចំបច់ ស់ ដូចជ ករផ្តល់នូវឱកសស្រមប់ពិេ្រគះេយបល់ពិត្របកដ ករេចៀស ងពី
ករេ្របើ្របស់កម្ល ំងមិនសមម្រត ករផ្តល់េសចក្តីជូនដំណឹងែដលមនលកខណៈ្រគប់្រគន់ និងមនមូលេហតុ្រតឹម
្រតូវ និងករធននូវលទធភពរកដំេ ះ្រ យ មផ្លូវចបប់ជេដើម។ ឧទហរណ៍ជក់ែស្តងមួយចំនួនៃនករ         
បេណ្ត ញេចញែដលខ្វះករករពរែបបេនះ្រតូវបនេលើកយកមកពិភក ។  

ែផនកទី៤.៣ ពិនិតយេមើលថ េតើសហគមន៍ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ ចរកបនដំេ ះ្រ យ មផ្លូវចបប់
ែដរឬេទ និងេតើមនករផ្តល់សំណងស្រមប់ ករបត់បង់ដីធ្លី ឬក៏្រទពយសមបត្តិ េ យរេបៀប ខ្លះ។  

ែផនកទី៤.៤ ពិភក អំពីរេបៀបែដលសមជិកសហគមន៍ និងអនកតំ ងសហគមន៍្រតូវបនេគបំភិតបំភ័យកនុង 

អំឡុងេពលៃនកិចចចរច និងទទួលករេចទ្របកន់ ចប់ខ្លួន និងឃំុខ្លួន។ 

ែផនកទី៤.៥ ពិនិតយអំពីករចូលរមួរបស់សហគមន៍ (ឬក៏ខ្វះករចូលរមួ) កនុងដំេណើ រករៃនករបេណ្ត ញេចញ ឬក៏
ករ ំងទីលំេនថមី។  

 ដំេណើ រករមុនេពល      
បេណ្ត ញេចញ និងសកមមភព

កនុងេពលបេណ្ត ញេចញ 



 

 

៣៧ 

ជំពូកទី៤  

ដំេណើ រករមុនេពលបេណ្ត ញេចញនិងសកមមភពកនុងេពលបេណ្ត ញេចញ  

  ករណីបេណ្ត ញេចញភគេ្រចើនបំផុត ែដល
្រតូវបន យតៃម្លកនុងករសិក េនះ មនឥទធិពលជ
អវជិជមន េទេលើសហគមន៍ែដលទទួលរងផលប៉ះ
ពល់។ កនុងករណីជេ្រចើន ករបេណ្ត ញេចញមន
ពក់ព័ន្ឋនឹងករបងខិតបងខំ និងករបំភិតបំភ័យ។ ករ
ករពរ មនីតិវធីិ មិន្រតូវបនេគរពេទ។ ករចូល
រមួពីសហគមន៍្រតូវបន មឃត់។ មេធយបយៃន
ករេ ះ្រ យសំណងខូចខត និងយន្តករែដល
មន្រ ប់ស្រមប់េ ះ្រ យជេម្ល ះដីធ្លី មិនបន 
ផ្តល់នូវដំេ ះ្រ យស្រមប់សហគមន៍ែដល
ទទួលរងគំ មកំែហងពីករបេណ្ត ញេចញទំងេនះ
េទ។ ជករពិត ករណីមួយចំនួនតូចមនេរឿង ៉ វ
ផទុយពីេនះបនេកើតេឡើង េ យតុ ករ មេចទ
្របកន់សមជិកសហគមន៍អំពីបទ្រពហមទណ្ឌ  េន
េពលែដលពួកគត់កំពុងែតពយយមករពរសិទធិ
កន់កប់ដីធ្លីែដលពួកគត់កំពុងរស់េន។ សូមេមើល
ករេរៀប ប់របស់្រស្តីមន ក់ែដល្រតូវេគបេណ្ត ញេចញ
ពីលំេន ្ឋ នរបស់គត់េន ព នេឆះ៖ 

“ខញុំអស់សងឃឹមខ្ល ំង ស់ តឹង្រទូង េហើយឈចឺប់ 
ចំេពះេរឿង ៉ វែដលេកើតេឡើងចំេពះ ពួកខញុំ។ ករ   
បេណ្ត ញេចញ្រប្រពឹត្តេទយ៉ង វេ យមិន

ចរកពកយអ្វីមកនិយយ ៉យ ៉ ប់បន។ ផទះ និង
របស់របរ ែដលរកបនមកពីករខិតខំេធ្វើករ ំងពី
បទៃដទេទ និងេ យេញើសឈម របស់េយើង ជិត
២០ឆន ំមកេហើយេនះ ្រតូវបនកងកម្ល ំង្រប ប់ 

វធុ យកំេទចេចលអស់  េនេ្រកម្រកែសែភនក
របស់ពួកេយើង កនងុរយៈេពលែតពីរ-បីេម៉ងែត
បុ៉េ ្ណ ះ។ េគ យពួកេយើងនិងឆក់ែខ េភ្លើងពួកេយើង។ 

ពួកេយើងជេ្រចើននក់្រតូវេគចប់ ក់គុក។ ល់ៃថង
ខញុំ្រពួយបរមភ ស់ េ យ រពួកេយើងរស់េន

មចិេញច ើមផ្លូវ ពួកេយើងរកចំណូលបនមិន្រគប់
្រគន់ស្រមប់កររស់េនេទ េហើយពួកេយើងមិនមន

រ្រគប់្រគន់ស្រមប់ហូបេទ។”  

ចន់ ជ្រស្តីវយ័ចំ ស់ យុ៥៤ឆន ំ មកពីសហគម
ន៍ ព នេឆះ េខត្ត្រពះសីហនុ។៣០ 

៤.១ េហតុផលសំ ងសំ ប់ករបេណ្ត ញ 

េចញ 

 មករពិនិតយេនកនុងករសិក េនះបនឱយ
ដឹងថ ជញ ធររ ្ឋ ភិបលផ្តល់េហតុផលេផ ងៗ
យ៉ងេ្រចើនជសំ ងសំ ប់ករបេណ្ត ញេចញ ឬករ

 

៣០ េឈម ះពិតរបស់សមជិកកនុងសហគមន៏េនះ និងសហគមន៏េផ ងេទៀតែដល្រតូវបនសមភ សន៍ េនកនុងរបយករណ៍េនះ ្រតូវបនជំនួសេ យេឈម ះ
មិនពិត េដើមបីករពរអត្តសញញ ណរបស់ពួកគត់។  



 

 

ផ្ល ស់ប្តូរទី ំងថមី។ េហតុផលែដលអជញ ធរ េលើក
េឡើងជញឹកញប់េនះគឺ ្របជពលរដ្ឋរស់េនេលើដី

ធរណៈរបស់រដ្ឋ ដូចជកនុង ករណីដី្រកហម៣១ ឬ
ថ េគ្រតូវករដីេដើមបីេ្របើជ្របេយជន៍ ធរណៈ 
ឬស្រមប់េធ្វើជ ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល ដូចជ ករណីបូរ ី
កី ៣២ និង  ្រកុម៧៨  េន ជធនីភនំេពញ និង  

ករណី ចំនុចកបលហុង េនេខត្ត្រពះសីហនុ។៣៣     

   ្រកុម៧៨ បនទទួលេសចក្តីជូនដំណឹងទំងអស់
ចំនួន៦េលើក ែដលេសចក្តីជូនដំណឹងេនះ និយយ 
េយងេទេលើករអភិវឌ ន៍ េដើមបី្របេយជន៍ ធរ
ណៈ។ ជឧទហរណ៍       េសចក្តីជូនដំណឹងែដល
ចុះៃថងទី១៤ និង ៃថងទី២៤ ែខកកក  ឆន ំ២០០៦ បន
បញជ ក់ថ េគលបំណងៃនកររះុេរ ើេនះគឺេដើមបី 
“េរៀបចំអភិវឌ ន៍្របព័នធលូឱយបនល្អ ព្រងីកផ្លូវ េរៀប
ចំ ក់េភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវ េរៀបចំសួនចបរ ែកលំអរបរ ិ ្ឋ ន 
និងេរៀបចំេ ភ័ណភពស្រមប់េទសចរណ៍” ក៏ដូច
ជផ្តល់េហតុផលថ តំបន់េនះសថិតេន មមត់
ទេន្ល និង េនជិត្រកសួងសំខន់ៗ៣៤។  េហតុផល
ដូចគន េនះមួយេទៀតគឺថ “ចំបច់្រតូវែតេធ្វើកររះុេរ ើ 
“ស្រមប់ករអភិវឌ ន៍” ឬក៏ “ស្រមប់ករែកលំអរ 

េ ភ័ណភពទី្រកុង។”៣៥   

 ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ មនសិទធិ្រគប់ែបប
យ៉ងកនុងករជំរញុករអភិវឌ ន៍ េទ ម្រកបខ័ណ្ឌ
ចបប់ ក៏បុ៉ែន្ត ជរ ្ឋ ភិបលក៏្រតូវែត    អនុវត្តេ យ
េគរពកិចចករពរខងនីតិវធីិ េហើយករដកហូតសិទធិ
កន់កប់្រទពយសមបត្តិពី កមមសិទធិករ ឬ េភគី ចេធ្វើ
បនែត េដើមបីផល្របេយជន៍ ធរណៈតំរវូ 
បុ៉េ ្ណ ះដូចែដលបនកំណត់េ យរដ្ឋធមមនុញញ និង
ចបប់ស្តីពីអស មិករណ៍។ កនុងករណីជេ្រចើន ែដល
បនពិនិតយ េទះបីជករបេណ្ត ញេចញ្រតូវបនេធ្វើ
េឡើងេទ មហតុផលដូចមន អះ ងែមនថ    
សំ ប់្របេយជន៍ ធរណៈ ឬថដីេនះជដី    

ធរណៈរបស់រដ្ឋ ែតេ្រកយមកេគេឃើញថដី
េនះ្រតូ វ េគយកេទេធ្វើជ្របេយជន៍ឯកជន។  

ឧទហរណ៍ ្រកុមហុ៊ន7NG ទទួលបនដី្រកហម 
េហើយ្រកុមហុ៊នសួរ ្រសុ៊ន ទទួលបនដីតំបន់សំបុក
ចប។ ដីពីរកែន្លងេនះេនទំេនររហូតដល់បចចុបបនន។ 

 កនុងករណីខ្លះេទៀត េគអះ ងថ ដីេនះពិត
ជកមមសិទធិរបស់្រកុមហុ៊នអភិវឌ ន៍ឯកជនឬជរបស់
បុគគលេទវញិ ដូចជេនកនុងេសចក្តីជូនដំណឹងេលើក

៣៨ 

ជំពូកទី៤ ៖ ដំេណើ រករមុនេពលបេណ្ត ញេចញនិងសកមមភពកនុងេពលបេណ្ត ញេចញ 

ជំពូកទី៤
  

៣១ េយង ម ជរ ្ឋ ភិបកមពុជ ទី ំងតំបន់ដី្រកហមគឺជដី ធរណៈរបស់រដ្ឋ េ យ រ សថិតេនែកបរ ថ ប័នរ ្ឋ ភិបលសំខន់ៗ និងេនកនុងតំបន់
េទសចរណ៍។ កលពីេពលកន្លងមក ទី ំងេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់្រប្រពឹត្តសកមមភពេលមើស ែដលបងកផលប៉ះពល់ដល់សន្តិសុខមូល ្ឋ ន និងស

្ត ប់សងគម។ របយករណ៍្របចំឆន ំ ២០០៨-២០០៩ OHCHR ្របចំកមពុជ, េ យមន េសចក្តីពនយល់ េ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ទំព័រទី៤៨។ 

៣២ ្រកុម្រគួ រ្របជពលរដ្ឋេនបូរកីី  អនកែដលរស់េន  “ ផទះេខៀវ” ្រតូវេគ្របប់េ យផ្ល ស់េទរស់េនទី ំងថមី េនទួលសំបូរ េ្រពះថ ផទះេខៀវេនះសថិត
េនេលើដី របស់្រកសួងេទសចរណ៍។ 

៣៣        មុនេពល សហគមន៍េធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេទអូរកមពុជ កងទ័ពេជើងទឹកបនអះ ងថ ដីែដលសហគមន៍កបលហុងកន់កប់ជដី របស់អងគ
ភពកងទ័ពេជើងទឹក  េហើយ្រកសួងករពរជតិ្រតូវករដីេនះ េដើមបីក ង កងទ័ពេជើងទឹក។   

៣៤ េសចក្តីជូនដំណឹងេលខ ០៦០/០៦ និងេលខ០៦២/០៦ ែដលលិខិតទំងពីរេនះចុះហតថេលខេ យ ខ័ណ្ឌ ចំករមន 
៣៥ កែសតភនំេពញបុ៉ស្តិ៍ ៃថងទី២៤ ែខមក  ឆន ំ២០០៩ បនដក្រសង់សំដីឯ.ឧ .ម៉ន់ េឈឿន អភិបលរង ជធនីភនំេពញ ែដលមន្រប សន៍ថៈ 
“សកមមភពៃនករ រះុេរ ើលំេន ្ឋ នេនឯតំបន់ដី្រកហម ពំុែមនជករបេណ្ត ញេចញេទ បុ៉ែន្តជករខិតខំ ្របឹងែ្របងសម្អ តទី ំងេដើមបីអភិវឌ ន៍”  '
្រកុង ្រកមុហុ៊នអភិវឌ ន៍ កំេទចលំេន ្ឋ នេនតំបន់ដី្រកហម '។ ករណី្រកមុ៧៨ កនុងេសចក្តីជូនដំណឹងេលើកទី១របស់ ជធនី និយយេយងេទ
េលើ េសចក្តី្រតូវករ ែកលម្អេ ភ័ណភពទី្រកងុ  ) េសចក្តីជូន ដំណឹងេលខ០៥៥/០៦ ចុះៃថងទី២២ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៦ េចញេ យ ខ័ណ្ឌ ចំករមន (
ែតេនទីបំផុត ដី្រតវូបន ក់បញចូ លជ ែផនកៃនករ ងសង់ផ្លូវថមីេទកន់ តំបន់អភិវឌ ន៍ លំេន ្ឋ នទំេនើបេនេលើេកះេព្រជ។ 
៣៦  េសចក្តីជូនដំណឹងពីករបេណ្ត ញេចញេលើកទី្របំមួយ បនបញជ ក់ថ ែផនកខ្លះៃនដីែដល្របជពលរដ្ឋ្រកុម៧៨ បនរស់េន “ជកមមសិទធិ របស់្រកុម
ហុ៊ន សួរ ្រសុ៊ន” ចំែណកឯដីែដលេនសល់គឺជ“ផ្លូវ ធរណៈ” ។ េសចក្តីជូនដំណឹងេ យអភិបល ជធនីភនំេពញ េលខ ១៩ ស.ច.ណ.ស ,ចុះៃថងទី 



 

 

 

៣៩ 

ទី៦អំពីកររះុេរ ើលំេន ្ឋ ន   ្របជពលរដ្ឋ្រកុម៧៨៣៦ 

ក៏ដូចជករណីសហគមន៍មនទីរេពទយមុនីវង  កនុង
សងក ត់ផ រថមី៣ ខ័ណ្ឌ ដូនេពញ សហគមន៍ចុង
េ្រជយេនេ្រជយចង្វ  ខ័ណ្ឌ បញស ីែកវ៣៧ និងសហ
គមន៍ ព នេឆះ េនេខត្ត្រពះសីហនុ។៣៨ 

ករបេណ្ត ញ្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក ែដលរស់
េនតំបន់សំណង់្រកី្រក ឬ មិនេរៀបរយ ឬ “ ករ ំង
ទីលំេនេ្រក ផ្លូវករ” ជេរឿយៗ្រតូវបនេលើក
បដិេសធេ យសំ ងកំណត់ថេតើពួកគត់មន ឬ 
គម នសិទធិ្រសបចបប់េលើដីធ្លីែដលពួក គត់រស់េន។ 
សហគមន៍នន ែដលជេគលេ ៃនករបេណ្ត
ញេចញ ជួនកល្រតូវបនេគនិយយបងក ច់បងខូចថ
ជ “អនក ំងទីលំេនខុសចបប់” “អនក ំងទីលំេន
អនធិបេតយយ” “ពួកអនធិបេតយយ” េហើយថ     
េ យ ្ល ក ករ ំងទីលំេនរបស់ជពួកគត់បងក
ភពអសីលធម៌ ដូចជ បទេលមើស អំេពើេពសយចរ 
និងករេ្របើ្របស់ រធតុេញ ន និង ករជួញដូរ
មនុស  ជេដើម។ ទនទឹមនឹងេនះមនករណីជេ្រចើន
ែដល្របជពលរដ្ឋមួយចំនួន បនពយយមេ្របើ
្របស់ករណីទំនស់ដីធ្លីទំងេនះ េដើមបីែស្វងរក
្របេយជន៍មិនសម្រសបកនុងរបូភពជសំណង ក៏េគ
សេងកតេឃើញមនករណីជេ្រចើន ែដលអនកភូមិ ច
បង្ហ ញភស្តុ ងពីសិទធិេភគៈ្រសបចបប់ េបើេទះជ
មិនមនសិទធិជមច ស់ក្តី ក៏គបបីទទួលករករបេណ្ត
ញេចញ មទំេនើងចិត្តែដរ។ 

ករសិក េនះមិនមនេគលបំណងពិនិតយ
សីុជេ្រម ឬេធ្វើករវនិិចឆ័យេលើ នីតយនុកូលភពៃន
ករបេណ្ត ញេចញ និង េហតុផលសំ ងសំ ប់ករ

បេណ្ត ញេចញេនះេទ។  ថេតើករបេណ្ត ញេចញ
្រប្រពឹត្តេឡើងេ យផទុយ ឬមិនផទុយនឹងម្រ ៥ ៃន
ចបប់ភូមិបល  ( ែដលផ្តល់នូវករធនករពរដល់
មច ស់កមមសិទធិ) ឬម្រ ២៤៨ (ែដលផ្តល់ករធន
ករពរដល់េភគី)  េនះគឺ្រតូវពិនិតយេមើលេទ ម
ករណីនិមួយៗ េហើយែដលជករទទួលខុស្រតូវ
របស់ ជញ ធរពក់ព័នធ ដូចជ តុ ករ និងគណៈ
កមមករសុរេិយដី។ ករយិល័យឧត្តមសនងករ អងគ
ករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  បននិង
កំពុងេធ្វើករេលើករណីជេ្រចើន ែដល ថ នភពែផនក
ចបប់មនលកខណៈមិនចបស់ ស់ ទក់ទងនឹងដីធ្លី 
និងលំេន ្ឋ ន ដូេចនះជំរញុឱយ ជញ ធរមនសមតថកិចច
ផ្អ កករបេណ្ត ញេចញសិន រហូតដល់មនករ      
កំណត់ពី ថ នភពផ្លូវចបប់ចបស់ ស់។ េទះបីជ
យ៉ងេនះក៏េ យ ក៏ករ យតៃម្លេដើមបីកំណត់ពី

ថ នភពផ្លូវចបប់េនះមិន្រតូវបនេធ្វើេឡើងេទ េន
កនុងករណីជេ្រចើនែដលបនពិនិតយេឃើញ ដូចជ
ករណីេនសហគមន៍ដី្រកហម ្រកុម៧៨ និង ព ន
េឆះ (សូមេមើល្របអប់េលខ៤)។៣៩ 

៤.២ សកមមភពកនុងកំឡុងេពលៃនករ  
បេណ្ត ញេចញ 

 “ករបេណ្ត ញេចញ បនេធ្វើឱយមនុស ្រគប់
គន ភ័យខ្ល ច។ េកមងៗបនែ្រសកយំ។ ខញុំេមើលអ្វីមិន
េឃើញេទ និងទន់ៃដេជើងមិន ចេរៀបចំ្របែម្របមូល
របស់របរបនេទ េ យ រែតេគបញ់ឧសម័នបង្ហូរ
ទឹកែភនក។ ខញុំ្របមូលបនែតកូនៗរបស់ខញុំបុ៉េ ្ណ ះ។ 
េ យ រែតឧសម័នបង្ហូរទឹកែភនក កូនរបស់ខញុំពីរនក់

ជំពូកទី៤ ៖ ដំេណើ រករមុនេពលបេណ្ត ញេចញនិងសកមមភពកនុងេពលបេណ្ត ញេចញ 
ជំពូកទី៤

  

៣៧    ចំេពះដីសហគមន៍មនទីរេពទយមុនីវង  ្រកុមហ៊ន រ ៉យ៉ូល់្រគុប បនអះ ងថជដីរបស់ខ្លួន េហើយ្របជពលរដ្ឋ១៦៨្រគួ រ ្រតវូបនបេណ្ត ញេចញ 
កលពីៃថងទី ២៩ ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៦ េហើយេទេនទី ំងថមី េន្រសកុអងគសនួល កនុងេខត្តក ្ត ល។ ចំេពះដីសហគមន៍ ចុង េ្រជយ ្រកមុហុ៊នសូគីមិច បន
អះ ងថជដីរបស់ខ្លួន េហើយ ្របជពលរដ្ឋ១៣២្រគួ រ ្រតវូបនបេណ្ត ញេចញ កលពីៃថងទី២ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៧ េហើយេទេនទី ងំថមី េន្រតពំងអ
ញច ញ។ របយករណ៍អងគករលីកដូ ែខ ឧសភ ឆន ំ២០០៩ :កររេំ ភយកដីធ្លី និងភព្រកី្រកេនកមពុជៈ ករអភិវឌ ន៍ែក្លងក្ល យ ទំព័រ៨។ 

៣៨ សូមេមើល មិនទទួលបនកមមសិទធិ ទំព័រ១៣។ 
៣៩ សូមេមើល មិនទទួលបនកមមសិទធិ និង ្របអប់េលខ ៤ ខងេ្រកម ។ 



 

 

ធ្ល ក់ខ្លួនឈឺ េហើយពួកេគបនក្អួតចេង្អ ២ៃថងជប់ៗ
គន ។ មកដល់េពលេនះ កូនៗរបស់ខញុំេនែតភ័យខ្ល ច
េនេឡើយ េនេពលែដលពួកេគេឃើញេ្រគ ងច្រក
ឈសូឆយដី។ ពួកេគសួរខញុំថ េតើេ្រគ ងច្រកេនះ
នឹងមកឈសូផទះពួកេយើងេទៀតែមនេទ។”  

កុមភៈ យុ៤០ឆន ំ ជម្ត យែដលមនកូន៤នក់ ្រតូវ
េគបេណ្ត ញេចញពី សហគមន៍ដី្រកហម កលពីែខ
មក  ឆន ំ២០០៩។ 

 ករបេណ្ត ញេចញ គបបី្រតូវ្រប្រពឹត្តេទ
េ យមនករេគរពយ៉ងេពញេលញេទ មលកខ
ខ័ណ្ឌ ៃននីតិវធីិ ែដលបនកំណត់េ យចបប់សិទធិ

មនុស អន្តរជតិ។ េទះបីជករេ្របើកម្ល ំង្រសប
ចបប់ ក៏េ យ ក៏្រតូវែតេគរពេគលករណ៍     
ចំបច់ និង សមម្រត។៤១ 

 ខណៈេពល ែដល្រកុម្រគួ រ្រតូវបន
ផ្ល ស់ប្តូរេទទី ំងថមីេ យគម នអំេពើហិង  េនទួល
សំបូរ និងអភិវឌ ន៍មនជ័យ ( កនុងករណីអភិវឌ ន៍
មនជ័យ ករផ្ល ស់ប្តូរទី ំង្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យ
សម័្រគចិត្ត)  ចំែណកឯករណីបេណ្ត ញេចញេផ ងៗ
េទៀតេ្រកម ករណីពក់ព័ន្ឋនឹងករសិក េនះ គឺ
ក្រមិតៃនករបងខិតបងខំនិងករបំភិតបំភ័យមនែប្លកៗ
គន ។ កនុងករណីសហគមន៍ដី្រកហម សហគមន៏

៤០ 

ជំពូកទី៤ ៖ ដំេណើ រករមុនេពលបេណ្ត ញេចញនិងសកមមភពកនុងេពលបេណ្ត ញេចញ 

ជំពូកទី៤
  

្របអប់េលខ២: ករបេណ្ត ញេចញេន ព នេឆះ េខត្ត្រពះសីហនុ ឆន ២ំ០០៧ 
សហគមន៍ ព នេឆះបនេធ្វើករ្របឆំងនឹងករបុ៉នប៉ងបេណ្ត ញេចញ និងេសចក្តីជូនដំណឹងចំនួនពីរេលើកអំពីករបេណ្ត ញ
េចញេនឆន ំ ២០០៦ និង េដើមឆន ំ២០០៧។ េនៃថងទី ២០ ែខ េម  
ឆន ំ២០០៧សហគមន៍េនះ្រតូវេគបេណ្ត ញេចញ ខណៈេពល
ែដល្រកមុ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋកំពុងែតរកី យនឹងពីធីបុណយ
ចូលឆន ំថមី េហើយពួកគត់ខ្លះេនឯេខត្តេនេឡើយ។ កងកម្ល ំង្រប

ប់េ យ វធុ្របែហលជ១៥០នក់មនទំងត្រមតួេយធ 
នគរបល និងកងយុទធពលេខមរភូមិនទ្រប ប់េ យកំេភ្លើង ដំ
បងឆក់ ែខល និងឧសម័នបង្ហូរទឹកែភនក បនចុះអនុវត្តករបេណ្ត
ញេចញេនះ។  ពួក េគបនបញ់កំេភ្លើងភជុជេទនឹងដី និងបន
បញ់បញឆ ិតេលើកបល្របជពលរដ្ឋ។ សមជិកសហគមន៍ែដល
បនពយយមតសូ៊្រតូវេគ យនឹងដំបងេឈើនិងដំបងឆក់។ ្រស្តី
មន ក់ យុ៥៤ឆន ំ ែដលបនពយយមចូលេទកនុងផទះេដើមបយីក
អងករខ្លះ ្រតវូត្រមតួេយធបួននក់ យ និង េ្របើដំបងឆក់ ឆក់េជើង
របស់គត់ និង្រចនគត់ផ្តួលេទនឹងដីេធ្វើឱយបក់ៃដរបស់គត់។ បុរសមន ក់េទៀត យុ៧៧ឆន ំ្រតូវកងកម្ល ំងេ្របើ      ដំបងឆក់ 
ឆក់្រតង់ថង សរបស់គត់ែដលេ្រកយមក្រតូវបញជូ នេទមនទីរេពទយ។ សរបុមកមន្រស្តីចំនួន្របំនក់និង  បុរស ១៣នក់បនរង
របួស។ លំេន ្ឋ នទំងអស់្រតូវេគដុតនិងកំេទចេចលកនុងេពលបេណ្ត ញេចញេនះ។ អនកភូមិក៏បនឱយដឹងថ កម្ល ំងនគរប
លបនេ្របើ នទឹកបញ់េ្របងេទេលើផទះេដើមបេីធ្វើឱយដុតេឆះបនកន់ែតឆប់។ សមជិកសហគមន៍១៣នក់្រតូវបនចប់

ករដុតផទះសំែបងកំឡុងេពលបេណ្ត ញេចញេនៃថងទី២០ែខ េម ឆន ២ំ០០៧ 

ែថ្លងអំណរគុណចំេពះករថតរបូេ យ : អនមិក 

៤០  កំនត់េហតុរបស់ OHCHR និង របស់អនកឃ្ល េំមើលពីអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ឆន ំ (២០០៦-២០០៧) 
៤១ េគលករណ៍ែណនំជមូល ្ឋ ន របស់អនក យករណ៍ពិេសស កថខ័ណ្ឌ  ៤៥ដល់៥១។ 

សូមេមើល ឧបសមព័នធទី១។ 



 

 

 

៤១ 

ព នេឆះ  ( សូមេមើល្របអប់េលខ២ និងេលខ៣
ខងេ្រកម) និងសំបុកចប៤២ ជញ ធរមិនបនជូន
ដំណឹងដល់្របជពលរដ្ឋបន្រតឹម្រតូវេទ មុនេពល 

បេណ្ត ញេចញជក់ែស្តង។ ពួកេគបនអនុវត្តករ    
បេណ្ត ញេចញេនេពលយប់ ឬក៏េពល្រពឹក្រពលឹម 
េហើយ្រទពយសមបត្តិរបស់្របជពលរដ្ឋ ្រតូវបនបំផ្លិច
បំផ្ល ញ េហើយចំេពះករណីដី្រកហម និង ព នេឆះ 
មនេ្របើ្របស់កម្ល ំងយ៉ងេ្រចើនេលើសលុបមិនសម
ម្រតកំ ំង េ យគម នភពចំបច់ ។ ករណីទំង
េនះឆ្លុះបញច ំងឱយេឃើញ អំពីករមិនេគរពករករ
ពរ មនីតិវធីិកនុងកំឡុងេពលបេណ្ត ញេចញ។ 
្របជពលរដ្ឋ ែដល្រតូវបនសមភ សន៍ទំងអស់
គន   សុទ្ឋែតបញជ ក់សងកត់ធងន់ថ ករបេណ្ត ញេចញ
ជក់ែស្តង ជបទពិេ ធន៍ដ៏ែសនមហន្ត យសំ ប់
ពួកគត់ ជពិេសសេពលែដលេគេ្របើអំេពើហិង
ហួសេហតុ ឬ អំេពើអយុត្តិធម៌េផ ងៗ ។ 

 ចំេពះ្របជពលរដ្ឋ្រកុម៧៨ ជ
ធនីភនំេពញេ យមនករគំ្រទពី OHCHR បន
្របឹងែ្របងកនុងករបេញច សបនពីករបេណ្ត ញ
េចញេ យអំេពើហិង  និង មនករចរចេនៃថងប
េណ្ត ញេចញ។ េទះបីជយ៉ងេនះក៏េ យ ក៏ករ
ផ្ល ស់ប្តូរេទទី ំងថមីេនះ មិនែមនេធ្វើេ យសម័្រគចិត្ត
េទពីេ្រពះ្រកុម្រគួ រ និង្របជពលរដ្ឋបនចក
េចញេទេ យបងខំចិត្ត។៤៣ សហគមន៍កបលហុង 

េនេខត្ត្រពះសីហនុ គម នជេ្រមើសអ្វីេ្រកពី្រតូវែតេរ ើ
េចញពីលំេន ្ឋ នរបស់ពួកគត់េទកន់កែន្លងថមី 
េនអូរកមពុជេ យខ្លួនឯងេ្រកមសមព ធឱយេធ្វើដូេចនះ
េ យេយធេជើងទឹក និង ជញ ធរមូល ្ឋ នេនះ
េឡើយ។ 

៤.៣ ករទទួលបនករេ ះ្រ យ
េ យ្របសិទ្ឋភព និង ករទទួលបន
សំណង 

 មនុស ្រគប់របូែដល្រតូវេគគំ មកំែហងប
េណ្ត ញេចញេ យបំពន ឬ្រតូវេគបេណ្ត ញេចញ
េ យបំពន មនសិទធិទទួលបនករេ ះ្រ យ

មផ្លូវចបប់ ដូចជ សវនករេ យយុត្តិធម៌េន
តុ ករ ទទួលបន្របឹក ែផនកចបប់ ជំនួយែផនក
ចបប់ ករេ យ្រតលប់មកទី ំងេដើមវញិ ករសង
េ យដូចេដើមវញិ (បរទិន) ករ ំងទីលំេនថមី ករ

្ត រនីតិសមបទ និងសំណង។៤៤ បុ៉ែន្តសហគមន៍
ែដលសថិតេនេ្រកមករគំ មកំែហងែដលបន ក់
បណ្តឹ ងត ៉ប្តឹងទមទរ ្រពមទំងបនត ៉ជ ធរ
ណៈ េនចំេពះមុខ ជញ ធរ្រគប់ជន់ថន ក់ រមួទំង
សមជិកសភ នយករដ្ឋម្រន្តី និងតុ ករផងេនះ 
បនទទួលេជគជ័យតិចតួច ស់។ ថ ប័នសំ ប់
េ ះ្រ យបញ្ហ  និងយន្តករសំ ប់េ ះ្រ យ

ជំពូកទី៤ ៖ ដំេណើ រករមុនេពលបេណ្ត ញេចញនិងសកមមភពកនុងេពលបេណ្ត ញេចញ 

ជំពូកទី៤
  

៤២ ករបេណ្ត ញ្របជពលរដ្ឋេនសំបុកចបេចញពី តំបន់ប ក់ បន្រប្រពឹត្តេទេនេដើមែខឧសភ ឆន  ំ ២០០៦។ ពីៃថងទី៣ ដល់៥ ែខឧសភ ជញ ធ
រេ យ មនជំនួយពីកម្ល ំងសន្តិសុខបំពក់េ យកំេភ្លើង និងដំបងឆក់ បនកំេទចលំេន ្ឋ នរបស់្រកមុ្រគួ រ ្របជពលរដ្ឋ  ែដលទទួលបនដីឡូត៍េន
កែន្លង ងំទីលំេនថមី េន្រតពំងអញច ញ។ ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋទំងេនះ្រតវូេរ ើេចញេ យ ករបងខតិបងខ ំេទកែន្លង ងំទីលំេនថមេីនះ ។ បនទ ប់ពីករកំេទច
លំេន ្ឋ ន េនសំបុកចបទំងអស់រចួ េគេធ្វើរបងបិទបំងទីេនះ ពី ធរណៈជន េហើយអនកជួលផទះែដលមិនមនសិទធិទទួលបនដីេនឯ្រតពំងអញច ញ 

េនែតបន្តរស់េន េលើទី ងំេនះេ យ គម នជំរកអស់រយៈេពលមួយែខ ។ េន្រពលឹម ៃថងទី ៦ ែខ មិថុន ឆន  ំ២០០៦ កម្ល ងំបូ៉លិស្រកងុ និង ត្រមតួេយធ 
្របែហលជ មួយពន់នក់ បនមកជួបជំុគន  ខងមុខ សំបុកចប េ យ្រប ប់េ យកំេភ្លើងខ្លី កំេភ្លើងែវង ដំបងឆក់ របំងមុខករពរឧសមន័ និងេ្រគ ង
ឧបករណ៍ករពរកុបបកមម។ េនេម៉ង ៦ ្រពឹក បុគគលិក្រកមុហុ៊នអមេ យកម្ល ំងសន្តិសុខទំងអស់េនះ បនចប់េផ្តើមបេណ្ត ញ អនកជួលផទះេចញពី 

សំបុកចប ។ ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ ្រតវូេគ ក់បញចូ ល ន េហើយដឹកេទភូមិអណ្តូ ង។ ៤២សូមេមើលេសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ OHCHRេនេគហទំព័រេនះ 

http://cambodia.ohchr.org/EN/PagesFiles/NewsIndex/NewsArchives2009.htm 
៤៣   េគលករណ៍ែណនំជមូល ្ឋ នរបស់ អនក យករណ៍ពិេសស កថខ័ណ្ឌ ទី៥៩ ,CESCR េសចក្តីពនយល់រមួទី ៧ 

៤៤ របយករណ៏ អងគករ លីកដូ/លីកដូក  ឆន ំ២០០៨ :េសចក្តីពនយល់ករណីដីធ្លីេនសហគមន៍ ដី្រកហម ទំព័រទី ១៤-១៥ (ចប់ពីេពលេនះតេទ
េ : របយករណ៏លីកដូ អំពី សហគមន៍ដី្រកហម) ។ 

 
 



 

 

្របអប់េលខ៣: ករបេណ្ត ញេចញេនសហគមន៍ដី្រកហម េនភនំេពញ ឆន ២ំ០០៩ 

 សហគមន៏ដី្រកហមបនសថិតេនេ្រកមករគំ មកំែហងៃនករបេណ្ត ញេចញ ំងពីឆន ំ២០០៦មកេម្លះ។ េនេពលែដល
ថ នភពនំេទដល់ករបេណ្ត ញេចញ កន់ែតមនភពខ្ល ំងក្ល េឡើងៗ OHCHR បនទទួលេជគជ័យកនុងករេលើកទឹកចិត្ត

ជធនីភនំេពញេ យផ្តល់េពលេវ  ្រគប់្រគន់សំ ប់ករចរចរ ង្រកមុហុ៊នអភិវឌ ន៍7NG និងសហគមន៍។  េហើយ
ជលទធផលករបេណ្ត ញេចញ្រតួវបនពនយេពលមួយរយៈេដើមបេី យេធ្វើករចរចបញច ប់។ បុ៉ែន្តេនពក់ក ្ត លែខមក  
ឆន ំ២០០៩  កិចច ចរច្រតូវបនបញឈប់ភ្លមៗេទវញិេហើយករបេណ្ត ញេចញក៏េកើតេឡើងេនបុ៉នម នៃថងបនទ ប់។ ករបេណ្ត ញ
េចញេនះបនេកើតេឡើងេនេពលយប់និង្រពឹក្រពលឹម ៃថងទី២៣និង ២៤ ែខ មក  ឆន ំ២០០៩។ ្របជពលរដ្ឋេនដី្រកហមមិន
្រតូវបនេគជូនដំណឹងអំពី ៃថង និង េម៉ងពិត្របកដៃនករបេណ្ត ញេចញេនះេទ បុ៉ែន្តពួកគត់្រតូវបនេគ្របប់បុ៉នម នៃថងមុនថ
នឹងមនករបេណ្ត ញេចញ“េនៃថង មួយ” ។ កងនគរបលកង ជ វធុហតថ និងបុគគលិក្រកុមហុ៊ន បនេ្របើកម្ល ំងគំ ម
កំែហងនិងបេណ្ត ញ្របជពលរដ្ឋេចញ។ េ្រគ ងច្រកធំៗ ដូចជេ្រគ ងច្រកឈូសឆយដី្រតូវបនេ្របើ្របស់េដើមបកំីេទចលំេន
្ឋ ននិង្រទពយសមបត្តិ។ នគរបលបនសំរកុេទ យអនកភូមិ េពលេនះ្របជពលរដ្ឋក៏គប់ដំុថមតបមកេលើ្រកមុនគរបលវញិ។ 

នគរបលបនបញ់ឧសម័ន បង្ហូរទឹកែភនកេនកំពស់្រតឹមចេងកះេ យមិនបញ់េទេលើ កសេទ  េហើយ នគរបលខ្លះេទៀត្រតវូ
បនេគេមើលេឃើញថ កំពុងគប់អនកភូមិនឹងដំុថមែដរ។ កងនគរបលេផ ងេទៀត ្រពមទំង្រកុមកមមករសំរកុេទរកអនកភូមិនិង
យដំពួកគត់។ ្រស្តីមន ក់ទទួលរងរបួស  េពល ែដលេ្រគ ងច្រកឈសូបំផ្ល ញផទះែដលគត់កំពុងេនកនុងេនះ។ បុគគលិកមន ក់

មកពីអងគករលីកដូ្រតូវេគចប់ផ្តួលេទេលើដីនិង្រតូវេគ យដំ។ េពលែដលេគកំពុងកំេទចលំេន ្ឋ ន និងេពលែដល្របជ
ពលរដ្ឋ្រតូវេគបេណ្ត ញេចញេនះ ពួកគត់ភគេ្រចើនគម នឱកសកនុងករយករបស់របរផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកគត់េចញមកេទ ។ 

ជេម្ល ះដីធ្លី ែដលមន្រ ប់មិនបនផ្តល់ដំេ ះ
្រ យដល់សហគមន៍នន ែដលបនទទួលរងករ
គំ មកំែហងេ យករបេណ្ត ញេចញេទ ដូចជ

ករណីសហគមន៍្រកុម៧៨(សូមេមើល្របអប់េលខ៤) 
និងសហគមន៍ដី្រកហម៤៦ បនបង្ហ ញចបស់ ។ 

សំណង  

៤២ 

ជំពូកទី៤ ៖ ដំេណើ រករមុនេពលបេណ្ត ញេចញនិងសកមមភពកនុងេពលបេណ្ត ញេចញ 

ជំពូកទី៤
  

៤៥ កំណត់េហតុ របស់ OHCHR និង របស់អនកឃ្ល ំេមើលពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល (ឆន ំ ២០០៨-២០០៩) 

៤៦ របយករណ៏ អងគករ លីកដូ/លីកដូក  ឆន ំ២០០៨ :េសចក្តីពនយល់ករណីដីធ្លីេនសហគមន៍ ដី្រកហម ទំព័រទី ១៤-១៥ (ចប់ពីេពលេនះតេទ
េ : របយករណ៏លីកដូ អំពី សហគមន៍ដី្រកហម) ។ 

បូ៉លីស ទ ន និងកមមករ្រកុមហុ៊នបនបេណ្ត ញ្របជពលរដ្ឋេនៃថងទី ២៤ ែខមក  ឆន ំ២០០៩ ែថ្លងអំណរគុណចំេពះករថតរបូេ យ: J.S. Lee. 



 

 

៤៣ 

ជំពូកទី៤
  

 េយងេទ មចបប់អន្តរជតិ និង មករ
ឆ្លុះបញច ំងេទ មរដ្ឋធមមនុញញ ចបប់ភូមិបល និង
ចបប់ស្តីពីអស មិករណ៍ សំណងដល់មច ស់អចលន
វតថុ្រតូវែត “សមរមយនិងយុត្តិធម៌” ឬមនលកខណៈ 
“េពញេលញ” េហើយ្រតូវផ្តល់សំណងជមុន។ គឺថ 
សំណងទំងេនះមិន្រតូវេលើស ឬតិចជងតៃម្លៃន
ករបត់បង់ ែដលប ្ត លមកពីករដកហូតដីេនះ
េទ។ សំណង្រតូវែតគិតេ យបូកបញចូ ល្រគប់ករ
បត់បង់ខូចខត្រគប់្របេភទ គឹថបែនថមពីេលើដីនិង
អគរ ្រតូវគិតបញចូ លករខតបង់ទំងអស់េលើជីវ
ភពរស់េន ក៏ដូចជេលើតំៃលខូចខតមិនមន   
លកខណៈេសដ្ឋកិចច ឬកររខំនេផ ងៗ (ដូចជ កររះុ
េរ ើផទះឬអគរ ្រទពយសមបត្តិផទ ល់ខ្លួន ចំ យេលើករ
េធ្វើ ជីវកមម ករខតបង់/ថយចុះ្របក់ឈនួល/្របក់
ចំណូល សមភ រៈេផ ងៗជេដើម) ។  

 គួរែតមន ដំេ ះ្រ យ ម ថ នភព
ជក់ែស្តងមួយ កនុងករកំណត់សំណង សំ ប់្របជ
ពលរដ្ឋ ែដលមិនមនសិទធិ្រសបចបប់េលើដីែដលពួក
គត់រស់េន េ យែផ្អកេលើេគលករណ៍សមធម៌ 
និងេសមើភព។ អនកែដល្រតូវេគបេណ្ត ញេចញ្រគប់របូ 
មិនថពួកគត់ជអនកមនប័ណ្ណកមមសិទធិេលើដីធ្លីរបស់
ខ្លួន ឬក៏មិនមនេនះេទ គួរែតមនសិទធិទទួល 

សំណងស្រមប់ករខតបង់ ករជួយេ្រ ច្រសង់ 
និង ជួយដឹកជញជូ ន្រទពយសមបត្តិ ែដលរងផលប៉ះ
ពល់រមួទំងលំេន ្ឋ ន និងដីែដលបនបត់បង់ ឬ 
ខូចខត េនកនុងដំេណើ រករៃនករបេណ្ត ញេចញ
េនះ។ ៤៧ 

 មនករលំបក កនុងករពិភក អំពីអ្វី
ែដលនឹងបេងកើតេចញជ សំណង “សមរមយ” ស្រមប់
្រគប់ករណីេ្រកមករសិក េនះ េនេពលែដល 

ថ នភពផ្លូវចបប់ៃនដីធ្លី និងសិទធិេភគៈ របស់្របជ
ពលរដ្ឋមិនបនកំណត់ចបស់ ស់ ពី ជញ ធរ 
ែដលទទួលខុស្រតូវ។ ខណៈែដលមិនទន់គិតពី 
សំណងថេតើ គួរ ឬ មិនគួរ មនតៃម្លដល់តៃម្លទីផ រ
េនេឡើយេនះ គឺ្រតូវែត្របកន់ខជ ប់នូវបទ ្ឋ នអបប
បរមៃនភពសមរមយ េ យ្រតូវពិេ្រគះេយបល់ ជ
មួយសហគមន៍នន េដើមបីធនថមនករេ ះ
្រ យេលើ ករខតបង់េផ ងៗរបស់្រកុម្រគួ រ
ែដលរងផលប៉ះពល់។ ចបប់ស្តីពីអស មិករណ៍ន
េពលថមីៗេនះ ក៏បនែចងពីករទទួល គ ល់ជ       
ពិេសសចំេពះសិទធិរបស់េភគី បែនថមេលើមច ស់
អចលន្រទពយ កនុងករទទួលបនសំណងមនតៃម្ល
េសមើនឹងតៃម្លទីផ រ ឬ តៃម្លែដល ចជំនួសបន។ 

 កនុងករណី  ែដលបនពិនិតយភគេ្រចើន   
សំណង  ែដលផ្តល់ជូន្រកុម្រគួ រែដល្រតូវេគ  

បេណ្ត ញេចញមិនសមរមយេទ េហើយេនេពលមន
ករផ្តល់សំណង គឺេគេផ្ដ តែតេលើករបត់បង់លំេន
្ឋ នែតបុ៉េ ្ណ ះ េ យមិនបនគិតអំពីករខតបង់

ដៃទេទៀតេទ។ ជទូេទ សំណងែដលផ្តល់េ យ
ជញ ធរ ជធនីភនំ េពញមនបី្របេភទគឺៈ 

 (ក)  ដីឡូត៍ េនឯកែន្លង ំងទីលំេនថមី េនជយ
្រកុង (ខ)  ដីឡូត៍ទំហំតូច បូកនិង្របក់សុទធបែនថមខ្លះ 

ឬ (គ) សំណងជ្របក់សុទធកនុងតៃម្លទបែដលទប
ជងតៃម្លទីផ រ ឬៃថ្លែដល ចជំនួសបន។        
ករផ្តល់សំណងថមីៗរបស់ ជធនីភនំេពញ ជ
ពិេសសចំេពះេរឿងក្តីធំៗ បង្ហ ញពីភពរកីចេ្រមើន
ខ្លះចំេពះករផ្តល់សំណង េបើេ្រប បេធៀបេទនឹង 
ករអនុវត្តពីេពលមុន និង ករអនុវត្តេន្រកុង្រពះ   

សីហនុែដលេនទីេនះ គម នករផ្តល់សំណងអ្វីទំង
អស់ ឬ មនផ្តល់សំណងតិចតួចបំផុត។ ជករពិត

ជំពូកទី៤ ៖ ដំេណើ រករមុនេពលបេណ្ត ញេចញនិងសកមមភពកនុងេពលបេណ្ត ញេចញ 

៤៧ េគលករណ៍ែណនំជមូល ្ឋ នរបស់ អនក យករពិេសស កថខ័ណ្ឌ ទី ៦០-៦៣, អងគករ FAO “ករតំរវូេ យដកហូតដីធ្ល ី និងសំណង” ករសិក េលខ
១០ស្តីពី ករកន់កប់ដី (ឆន ំ២០០៨) ។ 



 

 

្របអប់េលខ៤: កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្រកុម ៧៨ េដើមបីទទួលបនដំេ ះ្រ យ  
 ្របជពលរដ្ឋ  “ ្រកុម៧៨ ”ែដលរស់េនកនុងភូមិ១៤កនុងសងក ត់ទេន្លប ក់ ខ័ណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ មនភស្តុ

ងយ៉ងរងឹមំ េដើមបីបង្ហ ញថ ករកន់កប់លំេន ្ឋ ននិងដីធ្លីរបស់ពួកគត់បនបំេពញ មល័កខខ័ណ្ឌ ៃនសិទធិេភគៈ ែដល
កំនត់កនុងចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១ ដូចជលកខខ័ណ្ឌ ែដលែចងថ េភគៈេនះ្រតូវែតបនកន់កប់ “េ យពិត្របកដ េ យ
សន្តិវធីិ និងដឹងឮជ ធរណៈ េ យគម ន ក់ខន និងេ យសុចរតិ”។៤៨ េនឆន ំ២០០៤ ្របជពលរដ្ឋ្រកុម៧៨ ជេ្រចើន
នក់ បន ក់ពកយេសនើសំុេទ ជញ ធរសុរេិយដី េដើមបីសំុប័ណ្ណកមមសិទធិេលើដីធ្លី ( មរយៈ ដំេណើ រករៃនករចុះបញជ ីដីធ្លីមន
លកខណៈ ច់េ យដំុ)។ សំេណើ របស់ពួកគត់មិនទទួលបននូវចេម្លើយតបពីសំ ក់ ជញ ធរសងក ត់ និងគណៈកមមករសុរ ិ
េយដីខ័ណ្ឌ េទ ដូេចនះេនែខមិថុន ឆន ំ២០០៦ ពួកគត់បនេធ្វើពកយបណ្តឹ ង ក់ជូនេទគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិ។ េន
ែខកកក  ឆន ំ២០០៦ គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិបនបញជូ នពកយបណ្ដឹ ងរបស់្របជពលរដ្ឋ្រកុម៧៨េទគណៈកមមករសុ
រេិយដី្រកុង។៤៩ បុ៉នម នសប្ត ហ៍េ្រកយមក ្របជពលរដ្ឋ្រកុម៧៨ ក៏ទទួលបនេសចក្តីជូនដំណឹង េលើកដំបូង ស្តីពីករេ
យរះុេរ ើលំេន ្ឋ ន ។ េ្រកយពីមនេសចក្តីជូនដំណឹងេលើកទី១េនះ មនេសចក្តីជូនដំណឹងដល់្របជពលរដ្ឋ ជបន្តបនទ ប់
ចំនួន្របំេទៀត កនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ំកន្លងមក េហើយែដលេសចក្តីជូនដំណឹងចុងេ្រកយគឺ េនែខេម  ឆន ំ២០០៩។៥០ 

 សមជិក្រកុម៧៨ បនែស្វងរកដំេ ះ្រ យពីតុ ករ ដំបូង ជធនី ចំេពះ េសចក្តីជូនដំណឹងអំពីកររះុ
េរ ើលំេន ្ឋ នទំងេនះ ទំងកនុងឆន ំ២០០៦ និងឆន ំ២០០៩ េហើយក៏បនរកជំនួយពីសមជិករដ្ឋសភ និង ថ ប័នដៃទេទៀត ែត
មិនបនទទួលេជគជ័យេទ។ តុ ករ ដំបូង ជធនី បនបញជូ នពកយបណ្តឹ ងរបស់្របជពលរដ្ឋ្រកុម៧៨ េទគណៈ
កមមករសុរេិយដី ជធនី (េនឆន ំ២០០៦) ឬក៏បន្រចនេចលពកយបណ្តឹ ងទំងេនះ(េនឆន ំ២០០៩)។៥១ មិនមនព័ត៌មនជ

ធរណៈែដលបញជ ក់ថ េតើគណៈកមមករសុរេិយដី ជធនី (ែដលទំងតុ ករ និងគណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិ 
បនបង្វិលពកយបណ្តឹ ងមកេ្រកមសមតថកិចចខ្លួន) បនចុះេធ្វើករេសុើបអេងកត សរេសររបយករណ៍ ឬេរៀបចំកិចច្របជំុរ ងភគី
ជេម្ល ះ មលកខខ័ណ្ឌ ចបប់ែដរឬក៏អត់េទ។ ទំងគណៈកមម ករសុរេិយដីថន ក់ជតិ និងថន ក់ ជធនី មិនបនេចញេសចក្តី
សេ្រមច មួយទក់ទងនឹងករណីេនះេទ  ។  
 េនៃថងទី១៧ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៩ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី បនេចញេសចក្តីជូនដំណឹងមួយែដលគំ្រទដល់េសចក្តី
ជូនដំណឹងចុងេ្រកយស្តីពីកររះុេរ ើលំេន ្ឋ នេនះ េ យបញជ ក់ថ សហគមន៍ មនជេ្រមើសបួន សំ ប់េ្រជើសេរ ើសយក ែដល
ជេ្រមើសទំងបួនេនះមនចប់ពី ករផ្តល់សំណងជ្របក់ និងករផ្តល់សំណងែដលមនមនទំង ច់្របក់និងដីឡូត៍។៥២ 

អន្ត គមន៍របស់ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីេនះ េធ្វើឱយមនករភញ ក់េផ្អើលយ៉ងខ្ល ំង េ្រពះថ គណៈកមមករសុរេិយដី េនមិនទន់ 
េធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេលើ ថ នភពផ្លូវចបប់ៃនដីេនះេនេឡើយ។ េនៃថងទី១៧ ែខកកក  ឆន ំ២០០៩ ្របជពលរដ្ឋទំងបុ៉នម ន
្រគួ រែដលេនសល់្រតូវេគបេណ្ត ញេចញ។   

 េនៃថងទី២៨ ែខកកក  ឆន ំ២០០៩ គណៈកមមករសុរេិយដីថន ក់ជតិេនទីបញច ប់ បនេចញេសចក្តីសេ្រមច មួយែដល
បញជ ក់ថ រ ្ឋ ភិបលបនសំេរចផ្តល់ជេ្រមើស ែដលមនជ សំណង និងករផ្ល ស់ប្តូរេទទី ំងថមីេហើយ ដូេចនះ ្រកសួងេរៀបចំ

៤៨ ្របជជនភគេ្រចើនបនរស់េនទីេនះ ំងពីពក់ក ្ត លទសវត រឆ៍ន ំ១៩៨០។ ពួកគត់្រតវូបនទទួល គ ល់ជផ្លូវករេ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង
ករយិល័យសុរេិយដី ជធនីភនំេពញ មរយៈករេចញបងក ន់ៃដសថតិិលំេន ្ឋ ន េនៃថងទី ២៤ ែខ តុ  ឆន  ំ ១៩៩២។ ងំពីេពលេនះមក ករទទួល

គ ល់ជផ្លូវករេផ ងៗេទៀត ទក់ទងជពិេសសចំេពះករកន់កប់ដី ឬេលើករកន់កប់ដី មនដូចជៈ សំបុ្រតកំេណើ ត និង “បងក ន់ៃដលំេន ្ឋ ន” (េចញ
េ យម្រន្តីសងក ត់ទេន្លប ក់កនុងទសវត រឆ៍ន ំ១៩៩០) កិចចសនយទិញ លក់ផទះ កិចចសនយេផទរេឈម ះករកន់កប់ េសៀវេភ្រគួ រ (េចញេ យម្រន្តីខ័ណ្ឌ
កនុងឆន ំ១៩៩៩) ។ ប័ណ្ណេបះេឆន ត (េចញេ យម្រន្តី សងក ត់កនុងឆន ំ ២០០៣) អត្តសញញ ណប័ណ្ណ (េចញេ យ ជធនីភនំេពញកនុងឆន ំ២០០៣) និង 

លិខិតេសនើសំុជួសជុលលំេន ្ឋ ន។ េនឆន ំ២០០៦ េគបនេធ្វើករប៉ន់ ម នថមន្របជពលរដ្ឋ ្របែហលជ១៤៦្រគួ រកនុងេនះ៧០្រគួ រ មនបងក ន់ៃដ
លំេន ្ឋ ន ែដលេចញឱយពួកគត់ េ យ ជញ ធរមូល ្ឋ នេនឆន ំ១៩៩២ ។ 
 

៤៤ 

ជំពូកទី៤
  

ជំពូកទី៤ ៖ ដំេណើ រករមុនេពលបេណ្ត ញេចញនិងសកមមភពកនុងេពលបេណ្ត ញេចញ 



 

 

៤៥ 

ស់ សហគមន៍ ព នេឆះ មិនបនទទួលសំណង
អ្វីទល់ែតេ ះ រឯីសហគមន៍អូរកមពុជទទួលបន
ែតដីទេទរ បុ៉េ ្ណ ះ។ 

 កិចចចរចជំុវញិ ករបេណ្ត ញ្របជពលរដ្ឋ
្រកុម៧៨ បនបង្ហ ញពីភពខុសគន េ យអេន្លើ រ ង
សំណងែដលពួកគត់បនទទួលជមួយនិងសំណង 

ែដលសហគមន៍គិតថសមរមយ និងសំណង ម
តៃម្លទីផ រ។ កនុងឆន ំ២០០៦៥៣ សំណងែដលផ្តល់   
េ យសហគមន៍េលើកដំបូងគឺ ដីឡូត៍ទំហំ ៥ម គុណ
នឹង ១២ម េនឯ្រតពំងអញច ញ។ េនកនុងឆមសទី
ពីរៃន ឆន ំ២០០៦   េមធវតំី ង្របជពលរដ្ឋ្រកុម
៧៨ បនជួល្រកុមហុ៊នអចលន្រទពយមួយ ឱយេធ្វើករ
យតៃម្លដីែដល មករ យតៃម្លេនះបនបង្ហ ញ

ថ ដីេនះមនតៃម្ល៥០០ដុ ្ល រកនុង១ម២។ ករ យ
តៃម្លម្តងេទៀតអំពីតៃម្លដីេនះ បន្រប្រពឹត្តេទេនកនុង
ែខតុ  ឆន ំ២០០៧ ែដល មករ យតៃម្លេលើក
េនះបនបង្ហ ញថ ដីេនះេកើនេឡើងដល់១,២០០
ដុ ្ល រកនុង១ម២។ មកដល់ឆន ំ២០០៩ ករផ្តល់
សំណងជ្របក់ជផ្លូវករ បនេឡើងដល់៨,០០០
ដុ ្ល រ។ កនុងែខមិថុន ឆន ំ២០០៩ សហគមន៍បន
្របកសជ ធរណៈថ សហគមន៍នឹង្រពមទទួល

យកសំណង េ យគិតចុះតៃម្ល១៥ភគរយ ពីអ្រ
តំៃលទីផ រ ែដលនំឱយតៃម្លសរបុេសមើនឹង១,១៧៦

នដុ ្ល រ  ) េ យេ្រប បេធៀបេទនឹងតៃម្លដីប៉ន់
ម ន ៤,៨ នដុ ្ល រ កនុងឆន ំ២០០៦។ ជ

ធនីភនំ េពញមិនបនទទួលយកសំេណើ េនះេទ។  

រហូតមកដល់ៃថងបេណ្ត ញេចញ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ
ខ្លះទទួលបន២០,០០០ដុ ្ល រ រឯី្របជពលរដ្ឋភគ
េ្រចើនទទួលបនពី ១០,០០០ េទ ១២,០០០ដុ ្ល រ 
ែតមិនបនដីឡូត៍េទ។ មន្របជពលរដ្ឋែតពីរបី្រគួ

រេទ ែដល្រពមទទួលយក្របក់សុទធតិចតួច បូក
និង ដីឡូត៍។  

 សំ ប់សំណងែដលេគផ្តល់ជេលើកដំបូងេ
យ្របជពលរដ្ឋ េនសហគមន៍ដី្រកហម គឺផទះែល្វង
េនដំ ក់្រតយឹង ។ មនបីបួនរយ្រគួ របនយល់
្រពមេចញេទរស់េន ដំ ក់្រតយឹង កនងុឆន ២ំ០០៦។ 
កនងុឆន ២ំ០០៧ មនករផ្តល់សំណងជ្របក់សុទធ 
(៧,០០០ដុ ្ល រ)  ជេលើកដំបូងដល់្របជពលរដ្ឋេនដី
្រកហម េនខណៈេពលែដលសហគមន៏បនេរៀបចំ 
និង ទមទរនូវសំណង្របេសើរជងមុន។ គិតមកទល់
ឆន ២ំ០០៨ មន្រគួ រចំនួន១,៣៧៤ (េសមើ ៩៣%ៃន
ចំនួន្របជពលរដ្ឋទំងអស់ េនកនុងសហគមន៏ដី្រក

៤៩ មរយៈលិខិតជូនដំណឹងេលខ៧២២ ចុះៃថងទី ២៤ កកក  ឆន ំ ២០០៦ 

៥០ េសចក្តីជូនដំណឹងពីករបេណ្ត ញេចញេលើកដំបូង េចញេនៃថងទី២២ ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៦ េ យអភិបលខ័ណ្ឌ ចំករមន ត្រមវូឱយ ្របជពលរដ្ឋផ្ល ស់ប្តូរទី
ំងេទ្រតពំងអញច ញ។ េសចក្តីជូនដំណឹងេលើកទី្របំមួយ េចញេ យ ជធនីភនំេពញ។ 

៥១ ជករេឆ្លើយតបេទនឹងពកយបណ្តឹ ងរបស់្របជពលរដ្ឋ្រកមុ៧៨ សំុេមឃភពេសចក្តីជូនដំណឹងពីករបេណ្ត ញេចញេលខ ០៥៥/០៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៦  

  តុ ករ ជធនីភនំេពញបនេចញេសចក្តីសេ្រមចេលខ ៤១១៨ ចុះៃថងទី ៣១ ែខ កកក  ឆន  ំ២០០៦ េ យបញជូ នករណីេនះេទេ យ សមតថកិចច គណៈកមម
ករសុរេិយដី ជធនីភនំេពញ(សំណំុេរឿងេលខ៩៥០ ចុះៃថងទី ១៧ ែខ កកក  ឆន  ំ២០០៦) ។ េនៃថងទី ១៨ ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០០៩ តុ ករដែដលេនះ បន
្រចនេចលពកយេសនើសំុរបស់្របជពលរដ្ឋ ្រកមុ៧៨ ែដលេសនើសំុតុ ករេចញដីកកិចចករ្របញប់ បនទ ប់ពីមនករេចញេសចក្តីជូនដំណឹងេលើកទី្របំមួយ 
កលពីៃថងទី ២០ ែខ េម ។ េនៃថងទី ១៣ ែខ កកក  ឆន ំ ២០០៩ ឧទធរណ៍បនតមកល់េសចក្តសីេ្រមចរបស់តុ ករ ជធនី េ យមិនេចញ ដីកកិចច
ករ្របញប់េនះេទ ្រពមទំងបនសេ្រមចពីភព្រសបចបប់ៃន េសចក្តីជូន ដំណឹងអំពីករបេណ្ត ញេចញេនះែថមេទៀត េ យេទះបីជគម នករេសនើសំុ េន
កនុងបណ្តឹ ងឧទធរណ៍េនះក៏េ យ េ យបញជ ក់ថ េសចក្តីជូនដំណឹងអំពីករបេណ្ត ញេចញ របស់ ជធនី ភនេំពញ ចុះៃថងទី ២០ ែខ េម  មនលកខ
ណៈ្រសបចបប់។ 

៥២ េសចក្តីជូនដំណឹង ស.ជ.ណ ៨២០ ។ 

៥៣  ្របជពលរដ្ឋ្រកមុ៧៨ េលើកជសំេណើ សំ ប់តៃម្លដីរបស់សហគមន៍ េទ ជធនីភនេំពញ កនងុតៃម្ល ១,១០៥ដុ ្ល រ កនងុ១ម២ ែដលចុះពីតៃម្លទីផ រ១៥ភគ
រយ មករ យតំៃលដីេ យ្រកមុហុ៊នអចលន្រទពយ បុ៊ ្ណ  េរៀលធី ្រគបុ (១.២០០ដុ ្ល រ)។” េសចក្ត្ីរបកសព័ត៌មន ៃថងទី២៥ ែខមិថុន ឆន  ំ ២០០៩ របស់្របជ
ពលរដ្ឋ្រកមុ៧៨ ។ 
 

ជំពូកទី៤
  

ជំពូកទី៤ ៖ ដំេណើ រករមុនេពលបេណ្ត ញេចញនិងសកមមភពកនុងេពលបេណ្ត ញេចញ 



 

 

៤៦ 

ជំពូកទី៤
  

ហម) បន្រពមទទួលយកសំណង។៥៤ សំណងជ
្របក់សុទ្ឋ បនេកើនេឡើង េនទីចុងេ្រកយបង្អស់
ដល់េទ ២០,០០០ដុ ្ល  ែតបុ៉នម នៃថងមុនករ         
បេណ្ត ញេចញៃនែខមក  ឆន ំ២០០៩ ។ ្របជពល
រដ្ឋ ែដលមិន្រពមចកេចញ ែដលេនរហូតដល់ៃថងប
េណ្ត ញេចញ(១៤៤្រគួ រ )  ្រតូវេគបដិេសធមិនផ្ត
ល់ឱយសំណងជ្របក់សុទធេនះេទ េហើយេគផ្តល់ឱយ
ែតផទះមួយែល្វងបុ៉េ ្ណ ះ េនឯភូមិដំ ក់្រតយឹង។  

 សហគមន៍េផ ងៗេទៀត ែដលករអះ ង
មផ្លូវចបប់ មនភពទន់េខ យ ឬជសហគមន៍

ែដលមិនសូវមនេគដឹងឮេ្រចើន ែតងែតទទួលបន
សំណងតិចតួចបំផុត។ ឧទហរណ៍ សហគមន៍ចុង
េ្រជយេនេ្រជយចង្វ  ែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ
កនុងឆន ំ២០០៧ បនទទួលសំណងែត២០០ដុ ្ល រ 
និង ដីមួយឡូត៍េនឯ្រតពំងអញច ញបុ៉េ ្ណ ះ។៥៥ 

 េនកនុង្រគប់ករណី  ែដលបនេលើកយកមក 

ពិនិតយទំងអស់ ្រកុម្រគួ រែដលទទួលរងផលប៉ះ
ពល់ មិន្រតូវបនេគផ្តល់សំណងស្រមប់ករបត់
បង់េផ ងៗេទៀតេទដូចជ ករបត់បង់្របក់ចំណូល 
ឬបញ្ហ សុខភព ែដលប ្ត លមកពីករបេណ្ត ញ
េចញ។ គម ននរ មន ក់ ែដល្រតូវបនេធ្វើសមភ សន៍ 
បនស្វះែស្វងរកករេ ះ្រ យចំេពះករបត់បង់
ទំងេនះេទ។  

៤.៤ ករបំភិតបំភ័យនិងករេចទ្របកន់

សហគមន៍ពីបទ្រពហមទណ្ឌ  
 កនុងរយៈកលចរច មុនេពលបេណ្ត ញ
េចញមួយចំនួន ៃនករណីេ្រកមករសិក េឃើញថ 
សមជិកសកមមបំផុតរបស់សហគមន៍ ឬអនកតំ ង
សហគមន៍ែតងែត្រតូវេគបំភិតបំភ័យឱយបញឈប់ករ
តសូ៊មតិេដើមបីទមទរសិទធិឲយសហគមន៍របស់ពួគ
គត់។ កនុងករណីខ្លះេទៀតដូចជ សហគមន៍ដី
្រកហម ឬសហគមន៏្រកុម៧៨ ្រតូវបនទំង្រកុមហុ៊ន
អភិវឌ ន៍ និង ជញ ធរ ក់សមព ធេលើសកមមជនឱយ
បញឈប់ករតសូ៊មតិេដើមបីសហគមន៍របស់ខ្លួន និង
មនករនិយយថ ្រកុមហុ៊នអភិវឌ ន៍ និង ជញ ធរ 
បនទិញទឹកចិត្តតំ ងសហគមន៍ជេ្រចើននក់
បនេ យេជគជ័យ។ ្របជពលរដ្ឋែដលបនផ្ដល់
បទសមភ សន៏ បននិយយថ តំ ងសហគមន៍
ែដលយល់្រពមសហករជមួយ ជញ ធរ និង្រកុម
ហុ៊នទំងេនះ បនទទួលសំណង្របេសើរជង។៥៦  

 កនុងករណីខ្លះេទៀត សមជិកសហគមន៍ 
និងអនកតំ ងរបស់ពួកគត់ ្រតូវបនេគេចទ
្របកន់ពីបទេលមើសេផ ងៗ (សូមេមើល្របអប់េលខ
៥)។ េនកនុងឆន ំ២០០៥ តំ ងសហគមន៍ពីរនក់
េនដី្រកហម ្រតូវបនេគេចទ្របកន់ពីបទបំផ្លិច
បំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិរបស់្រកុមហុ៊ន  7 NG និង ពីបទ
េ្របើ្របស់ឯក រែក្លងបន្លំ េហើយតំ ងមន ក់កនុង
ចំេ មពួកគត់្រតូវបនជប់ពនធនគរ អស់រយៈ

ជំពូកទី៤ ៖ ដំេណើ រករមុនេពលបេណ្ត ញេចញនិងសកមមភពកនុងេពលបេណ្ត ញេចញ 

៥៤ លិខិតចុះ ៃថងទី១៩កុមភៈ ឆន ២ំ០០៨ របស់អភិបល ជធនីភនំេពញ ឯកឧត្តម ែកប ជុតិម៉ ជូនចំេពះ នយករដ្ឋម្រន្តីេដើមបី េសនើសំុេគលករណ៏ េដើមបីេ ះ
្រ យបញច ប់ករណីដី្រកហម ។ 

៥៥ ទិននន័យរបស់ OHCHR និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេផ ងៗ។ 

៥៦ ដូចជករណី ្របជពលរដ្ឋ្រកមុ៧៨ េនេពលកំពុងចរចអំពីសំណងែដលេគចង់ផ្តល់េ យ ពីេដើមែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៨ តំ ងសហគមន៍ដ៏សំខន់ ពីរ
នក់ បន្រពមេ្រព ង ង ត់ៗ ជមួយ ជញ ធរ ែដល មករ្រពមេ្រព ងេនះ ពួកគត់សុខចិត្តចកេចញ។ តំ ងសហគមន៍មន ក់េផ ង េទៀត បនបញចុ ះ
បញចូ ល្របជពលរដ្ឋ ២៦្រគួ រ ឱយចកេចញេទជមួយគត់បនេ យេជគជ័យ។ េគេចទ្របកន់តំ ងរបូេនះថ បនទទួលកៃ្រមេជើង រពីម្រន្តី

ជធនីភនំេពញ ស្រមប់្រគួ រនីមួយៗ ែដលគត់ បញចុ ះបញចូ លបន។ តំ ងដៃទេទៀតមិនបន្រពមេ្រព ងេទ។ 



 

 

៤៧ 

េពល្របំមួយែខ កនុងឆន ំ២០០៨។ េនឆន ំ២០០៧ 
សមជិកសហគមន៍ដី្រកហម១៥នក់ រមួទំងអនក
តំ ងសហគមន៍្របំពីរនក់ផង ្រតូវេគេចទ
្របកន់ពីបទ្រពហមទណ្ឌ េផ ងៗ េនេពលែដលសហ
គមន៍បនកំពុងែតេចញមុខត ៉ជំទស់         នឹងករ
បេណ្ត ញេចញជសក្ត នុពល។ ៥៧ អនកតំ ងសហ
គមន៍មន ក់ ្រតូវជប់ពនធនគររយៈេពល្របំមួយែខ។ 
េ្រកយមកេទៀត េនឆន ំដែដល អនកតំ ងសហ
គមន៍ចំនួនដប់មួយនក់្រតូវេគេចទពីបទ្រពហមទណ្ឌ
េទៀត។៥៨ អនកតំ ងសហគមន៍មួយចំនួនរងនូវករ
េចទ្របកន់ពីបទ្រពហមទណ្ឌ ជេ្រចើន កនុងករណី
មួយចំនួន េហើយបទេចទ្របកន់ភគេ្រចើន េលើពួក

គត់េនមិនទន់បនេបើកករជំនំុជ្រមះេនេឡើយ។ 

នុភពៃនករេចទ្របកន់ទំងេនះ គឺបនេធ្វើ  
េ យសមជិកសហគមន៍ខ្ល ចញេញើត កនុងករចូល
រមួករងរតសូ៊មតិ េដើមបីសហគមន៍របស់ពួកគត់។ 

 ្របជពលរដ្ឋែដលបនផ្តល់បទសមភ សន៍
ស្រមប់ករសិក េនះ មន រមមណ៍ដ៏មុតមំថ 

ជញ ធរមិនបនពិនិតយេមើលេលើពកយបណ្តឹ ង និងក្តី
កង្វល់របស់ពួកគត់េទ ពីេ្រពះពួកគត់ជអនក្រកី្រក 

។ ពួកគត់និយយថ ពួកគត់បនេមើលេឃើញ ករ
អនុវត្តន៍ និងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ ជញ ធរ 
និងតុ ករមនករេរ ើសេអើងចំេពះពួកគត់ េ យ 
ែតងែត ក់ទណ្ឌ កមមេលើពួកគត់ និងេ យគម ន

៥៧ ករណីបទេចទ្របកន់ ទក់ទងេទនឹងករបំផ្លិចបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិ្រកមុហុ៊ន និងបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិរបស់នគរបល(មូ៉តូ) និងករប្លន់ទូរស័ពទៃដ។ 

សំណំុេរឿងេលខ១០៩០ ចុះៃថងទី ០៣ ែខកកក  ឆន ំ ២០០៧ សំណំុេរឿងេលខ១៦៩៧ ចុះៃថងទី ០៣ ែខតុ  ឆន ំ ២០០៧ និងសំណំុេរឿងេលខ ១៦៩៨ ចុះៃថងទី 
០៣ ែខតុ  ឆន ំ ២០០៧ ។ 

៥៨  ករណីេចទ្របកន់ ពីបទបំផ្លចិបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិសងក ត់ (ប ): សំណំុេរឿងេលខ១៨០០ ចុះៃថងទី ២២ ែខ តុ  ឆន  ំ ២០០៧ និងបទបំផ្លចិបំផ្ល ញ ្រទពយ
សមបត្តិ ្រកមុហុ៊ន និងបងករបួស ន មេលើ ងកយៈ សំណំុេរឿងេលខ ២០៧០ ចុះៃថងទី ០៤ ែខ ធនូ ឆន ំ ២០០៧។  
៥៩ ជទូេទដំេណើ រករេរឿង្រពហមទណ្ឌ  មនេគលបំណងបេងកើតករទទួលខុស្រតវូរបស់បុគគល ចំេពះបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ែដល េចទ្របកន់។ បុគគលិក 

OHCHR ែដលឃ្ល េំមើលសវនករ បនសេងកតេឃើញថ ្រពះ ជ ជញ មិនបនបង្ហ ញភស្តុ ងអំពី ករជប់ទក់ទងរបស់ ចុងចេម្លើយេទនឹងបទ្រពហមទណ្ឌ
ែដលេចទ្របកន់ េនកនុងដំ ក់កល មួយៃនសវនករេឡើយ  ឬក៏បង្ហ ញភស្តុ ង មួយអំពី វតថុែដលពក់ព័ន្ឋនឹងករេចទ្របកន់អំពីបទបំផ្លិច
បំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈេនះែដរ។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ តុ ករក៏មិនបនពិចរ  បញ្ហ ទក់ទងនឹងករអះ ងករករពរ មផ្លូវចបប់ ដូចជ ករ
ករពរខ្លួន ែដល ចអនុវត្ត បនេនកនងុេរឿងក្តេីនះ   ែដល ចផ្តល់ផល្របេយជន៍ដល់ជនជប់េចទ ។ តុ ករ មិនបនយកចិត្តទុក ក់ពិនិតយេមើល  នី
តយនុកូលភព ៃនករបេណ្ត ញេចញ និងពិនិតយេលើ្របតិបត្តកិររបស់បូ៉លិសេទ ែដល គួរែតជក ្ត ែដល ច    យកមកពនយល់បន កនងុកំរតិ មួយ អំពី
េហតុករណ៍ផទុះេឡើងៃនអំេពើហិង កលពីៃថងទី ២០ ែខេម  ។   មកំនត់េហតុ OHCHR ។ 

ជំពូកទី៤
  

ជំពូកទី៤ ៖ ដំេណើ រករមុនេពលបេណ្ត ញេចញនិងសកមមភពកនុងេពលបេណ្ត ញេចញ 

្របអប់េលខ៥: ករេចទ្របកន់ពីបទ្រពហមទណ្ឌ េលើ សមជិកសហគមន៍េន ព នេឆះ 

សមជិកសហគមន៍ចំនួន១៣នក់្រតូវបនចប់ខ្លួនកនុងៃថងបេណ្ត ញេចញ េហើយ្រតូវបនេចទ្របកន់ជបឋម ពីបទបងករបួស
ន ម និងេធ្វើឱយខូចខត្រទពយសមបត្តិេ យេចតន មម្រ ៤១ និង៥២ ៃនចបប់្រពហមទណ្ឌ អន្តរកលរបស់អុ៊ន ក់ ។ េនៃថង

ទី២ ែខកកក  ឆន ំ២០០៧ តុ ករេខត្ត្រពះសីហនុបនេបើកសវនករ និងកត់េ យជប់េទស អនកភូមិ្របំបីនក់កនុងចំេនម
អនកភូមិែដលជប់ឃំុឃំងបេ ្ត ះ សននទំងេនះ ឱយជប់ពនធនគររយៈេពលពី បីេទ្របំបីែខ ពីបទបងកករខូចខត្រទពយ
សមបត្តិេ យេចតន និងបងករបួស ន ម េហើយបនេលើកែលងករេចទ្របកន់េលើអនកភូមិ្របំនក់េផ ងេទៀត។ បុគគលិក 

OHCHR ែដលខ្ល ំេមើលសវនករ បនសេងកតេឃើញថ មនភពមិនសីុសង្វ ក់គន ខងនីតិវធីិ និងអងគេសចក្តី េនកំឡុងេពល  

សវនករ។ ៥៩ េ យ រ ្រពះ ជ ជញ បនប្តឹងឧទធរណ៍េលើេសចក្តីសេ្រមចរបស់តុ ករ ដូចេនះអនកភូមិ្រតវូជប់ពនធនគររ
យៈេពល្របំបួនែខេទៀត។ េនៃថងទី៣ ែខេម ឆន ំ២០០៨ ឧទធរណ៍បនតមកល់េសចក្តីសេ្រមចរបស់ ដំបូង ។ 
សមជិកសហគមន៍ទំង្របំបីនក់េនះ បនជប់ពនធនគរ  េលើសកលកំណត់ េហើយពួកេគ្រតវូបនេ ះែលងេនៃថងទី១០ ែខ
េម  ឆន ំ២០០៨។ 



 

 

៤៨ 

ជំពូកទី៤
  

ែផ្អកេលើមូល ្ឋ នចបប់ ឬ មូលេហតុសមរមយេឡើយ 
េហើយេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេ យលំេអៀងេទអនកមន
្រទពយសមបត្តិ និងអនកមនអំ ច។ ចំេពះករយល់
េឃើញេនះ ចេ ះ្រ យបន មមេធយបយ
ខ្លះ ដូចជករធនយ៉ងខជ ប់ខជួនករអនុវត្ត មនីតិ
វធីិចបប់ និង និតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ែដលមន្រ ប់ 
េហើយនឹងេធ្វើេ យ្របេសើរេឡើង ករបញចូ លសហ
គមន៍េទកនុងដំេណើ រករៃនករចរចនិងដំេណើ រករ
ៃនករបេណ្ត ញេចញ។  

៤.៥ ករចូលរមួ  និង  កររបួរមួគន    
របស់សហគមន៍ 
 ករចូលរមួ និង ករបញចូ ល្របជពលរដ្ឋ
ែដលរងផលប៉ះពល់េទកនុងដំេណើ រករ និង កនុងករ
េធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តែដលពក់ព័នធ ឬ ប៉ះពល់ដល់
ពួកគត់ គឺជេគលករណ៍សនូលៃនចបប់សិទធិ
មនុស  និង ជគន្លឹះកនុងករធនដល់ដំេណើ រករៃន
ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ្របកបេ យករចូលរមួនិង
និរន្តរភព។ ្រកុម និង បុគគលទំងអស់ែដលទទួល
រងផលប៉ះពល់ មនសិទធិទទួលបនព័តមន     
ពក់ព័នធមនសិទធិទទួលករពិេ្រគះេយបល់ យ៉ង
េពញេលញ និង ចូលរមួកនុង្រគប់ដំេណើ រករទំង
អស់ ំងពីដំបូងរហូតដល់ចប់ ្រពមទំងមនសិទធិ
េសនើេឡើងនូវជេ្រមើសេផ ងៗ េ្រកពីករបេណ្ត ញ
េចញែដល ជញ ធរ គបបី្រតូវពិចរ ឱយបនសព្វ
្រគប់។៦០ េដើមបីចូលរមួ្របកបេ យអតថន័យសហគម
ន៍ចំបច់្រតូវែតមនភពរងឹមំ និង ឯកភពគន ជ
ធ្លុងមួយ។ បុ៉ែន្តករណីជេ្រចើន ែដលបនសិក
បង្ហ ញថ ករចូលរមួរបស់សហគមន៍កនុងដំេណើ រ
ករមុនេពលបេណ្ត ញេចញ មនភពទន់េខ យ  
ែថមទំងមនភពែបកបក់គន េទៀតផង។  

 មុនេពលបេណ្ត ញេចញ ្រកុម្រគួ រ និង
សហគមន៍ទំងេនះ ែតងែតេទរកអងគករមិនែមន  
រ ្ឋ ភិបលនិងអជញ ធរពក់ព័នធ ំងពីថន ក់ឃំុ/
សងក ត់រហូតដល់ថន ក់ជតិ េ យសងឃឹមថ ពួកេគ
នឹងជួយពួកគត់កនុងករចរច និងចូលរមួកនុងកិចច    
ពិភក ្របកបេ យខ្លឹម រ ចំេពះែផនករៃនករ 
បេណ្ត ញេចញេនះ។   េទះបីជសហគមន៍នន 
ដូចជករណីសហគមន៍្រកុម៧៨ បនខិតខំេធ្វើទំនក់
ទំនងជមួយ ជញ ធរ កនុងដំេណើ រករៃនករេរៀបចំ
ែផនករក៏េ យក៏ពួកគត់េនែតមិនទទួលបន
ចេម្លើយតបដ៏មនន័យ ឬ ពិត្របកដ មួយម្តង

េឡើយពី ជញ ធរ។ 

 កនុងករណីខ្លះ ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ
សហគមន៍ ែដលរងផលប៉ះពល់បនអនុវត្តជរបូ
ភពបុ៉េ ្ណ ះ បុ៉ែន្ត សហគមន៍មិន្រតូវបនអនុញញ ត
ឱយចូលរមួដ៏មនខ្លឹម រ្រគប់្រគន់េនះេទ។ សហ
គមន៍ននែដលបនពយយមចង្រកងគន  និងរបួរមួ

ជំពូកទី៤ ៖ ដំេណើ រករមុនេពលបេណ្ត ញេចញនិងសកមមភពកនុងេពលបេណ្ត ញេចញ 

៦០ េគលករណ៍ែណនំជមូល ្ឋ នរបស់អនក យករពិេសស កថខ័ណ្ឌ ៣៨។ សូមេមើលកថខ័ណ្ឌ ៣៧ ៣៩ ៥៣ ៥៥ ៥៦(ជ)( ឈ) និង៦៥  ផង។ 

្របជពលរដ្ឋសហគមន៏ដី្រកហមត ៉ កនុងឆន ំ2007 



 

 

៤៩ 

ជំពូកទី៤
  

ជំពូកទី៤ ៖ ដំេណើ រករមុនេពលបេណ្ត ញេចញនិងសកមមភពកនុងេពលបេណ្ត ញេចញ 

្របអប់េលខ៦: ែផនករអភិវឌ ន៍េននឹងកែន្លងរបស់សហគមន៍្រកុម៧៨ 

បទពិេ ធន៍ពី្របជពលរដ្ឋ្រកុម៧៨ ច្រតូវបនេគេមើលេឃើញថ ជគំរមួូយស្រមប់ករេរៀបចំសហគមន៍ និងករចូលរមួ
កនុងដំេណើ រៃនករេរៀបចំករែផនករ។ សហគមន៍េនះបនេរៀបចំខ្លួនេ យខ្លួនឯង ជករេឆ្លើយតបេទនឹងេសចក្តីជូនដំណឹង
អំពីកររះុេរ ើលំេន ្ឋ នេលើកទី១ ែដលពួកគត់បនទទួលេនឆន ំ២០០៦ េ យបនេ្រជើសេរ ើសតំ ងមួយចំនួន និងបន
ពឹងពក់ជំនួយែផនកចបប់ ពីមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍។  

វធីិៃនករតសូ៊មតិរបស់សហគមន៍ បននំេ យពួកេគមនគំនិតជំុវញិ ែផនករអភិវឌ ន៍េននឹងកែន្លង។ គេ្រមងែផនករ
និងករេរៀបចំប្លង់េនះ គឺេ យបនគំនិតពី សហគមន៍ ពុម ម៉ កន់ េន្រកងុបងកក ្របេទសៃថឡង់ដ៍។ ៦១ ដំេណើ រករ
ៃនគេ្រមងេនះមនលកខណៈេបើកចំហរេ យសហមគន៍ បនេធ្វើករជមួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ថ បតយករ និងអនក
ជំនញករនគរបូនីយកមម េដើមបគូីរប្លង់ផទ ល់ខ្លួន ស្រមប់ែផនករអនគតរបស់ខ្លួនេនេលើទី ំងេនះ។  

សហគមន៍បនបង្ហ ញ អំពីគំេ ងអភិវឌ ន៍របស់ខ្លួន និងគំរបូ្លង់េនះ េនកនុងសននិសីទ រព័ត៌មនមួយ កលពីែខឧសភ ឆន ំ
២០០៧ ែដលរ ្ឋ ភិបល អនកផ្តល់ជំនួយ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ្រតូវបនអេញជ ើញឱយចូលរមួ។៦២ េគលបំណងរបស់
សហគមន៍គឺ េដើមបបីង្ហ ញពីករខិតខំ្របឹងែ្របងេ យមនសិករ េដើមបែីកលម្អទី ំងរបស់ខ្លួន េ យករអភិវឌ ន៍ជលំេន
្ឋ នថមីៗ េននឹងកែន្លង និងេ យមនករសហករជមួយ ជញ ធរ ែដលេនះជជេ្រមើសមួយជំនួសេ យ ករបេណ្ត ញេចញ 

និងជវធីិែដលជួយគំ្រទដល់េគលបំណងៃនករ “ែកលម្អេ ភ័ណភពទី្រកងុ” របស់េ កអភិបល ជធនី ។ គំេ ង
អភិវឌ ន៍ និងប្លង់ថតចម្លងជេ្រចើនចបប់ ភជ ប់ជមួយនឹង តៃម្លចំ យេលើករ ងសង់ផង បន ក់ជូន ជធនី
ភនំេពញ េដើមបពិីនិតយផងែដរ។ មន ្រកុមហុ៊នចំនួនពីរ-បី បនសំែដងចំ ប់ រមមណ៍ចំេពះគំេ ងេនះ  ( េ្រពះថ សហគមន៍
បនបញចូ លកិចច្រពមេ្រព ង ងសង់្រប សដី ែដលផ្តល់ផល្របេយជន៍ដល់្រកុមហុ៊នអភិវឌ ន៍ឯកជន) ក៏បុ៉ែន្តេ យ រ
គម នករ  យល់្រពមនិងអនុញញ តិ ពី ជធនីភនំេពញ ល់សកមមភពរបស់គេ្រមងេនះមិន ចេទមុខរចួេទ។ 

រ ្ឋ ភិបលបនេឆ្លើយតប ចំេពះសំេណើ រសំុរបស់សហគមន៍យ៉ងឆប់បំផុត និងេ យ្រចនេចលសំេណើ រេនះ ។ 
ជធនីភនំេពញបនបញជ ក់ថ ដីែដល្របជពលរដ្ឋ្រកមុ៧៨កំពុងរស់េន គឺជ “ដីរបស់រដ្ឋ” េហើយ្រតូវបន ក់បញចូ លេទ

កនុងែផនករេម ឆន ំ២០២០ របស់ ជធនី ស្រមប់ករក ងផ្លូវ េដើមបីេធ្វើ ព នឆ្លងភជ ប់េទេកះេព្រជ ដូេចនះេហើយែផនករ
អភិវឌ ន៍េននឹងកែន្លងមិន ចេទរចួេទ។៦៣ សហគមន៍ នឹងេមធវរីបស់ខ្លួនបនបន្តករចរចជមួយ ជធនី
ភនំេពញ ឱយគំ្រទដល់ែផនករអភិវឌ ន៍េននឹងកែន្លងេនះ។ ផទុយេទវញិ សហគមន៍ទទួលបននូវេសចក្តីជូនដំណឹងមួយ
េទៀតអំពីកររះុេរ ើលំេន ្ឋ ន េហើយ ជញ ធរ្រកុង និងអជញ ធរមូល ្ឋ នបនក្រមិតករពិភក ជមួយសហគមន៍ េ យេធ្វើករ
ចរចែតេលើបញ្ហ សំណង និងករ ំងទីលំេនថមីបុ៉េ ្ណ ះ។ េ យ រែតសមព ធេទេលើសហគមន៍កន់ែតធងន់េទៗ 
សមជិកសហគមន៍ខ្លះបនចប់េផ្តើមចកេចញពីទី ំងេនះ។ ឯសមជិកសហគមន៍ដៃទេទៀតេនបន្តករតសូ៊មតិរបស់ខ្លួន 
េដើមបកីរអភិវឌ ន៏េននឹងកែន្លង បុ៉ែន្តេទះជមនករ្របឹងែ្របងយ៉ងេនះក៏េ យ ក៏្របជពលរដ្ឋេនសល់ទំងអស់្រតូវបន

៦១ សហគមន៍ ពុម ម៉ កន េនទី្រកងុបងកក ្របេទសៃថឡង់ដ៍ បនចរចេ យេជគជ័យជមួយ ជញ ធរពក់ព័នធេលើគំេ ង ែដលែផ្អកេលើែផនករ 
ជួសជុលែកលំអរ ទី ំងែដលពួកេគរស់េន េ យផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ។ 

៦២ ប្លង់្រពងជេ្រចើន្រតវូបនេរៀបចំ និងែកស្រមលួេឡើងវញិ េនចុងែខ មីន ឆន  ំ ២០០៧។ និស តិខង ថ បតយកមម បនេរៀបចំគូរប្លង់ ែដល ប្លង់្រពងេនះ
បង្ហ ញពី អគរ្របំខនង កំពស់បួនជន់ និងមនេ្រចើនបនទប់េនេលើទី ំងេនះ។   េគ្រតវូករែតបីអគរកន្លះបុ៉េ ្ណ ះ ស្រមប់ ចេ យ្របជពលរដ្ឋ្រកមុ៧៨ 

រស់េនបនសមរមយ េហើយអគរែដលេនសល់ ចឱយេទ្រកមុហុ៊នអភិវឌ ន៍ែដលជករេលើកទឹកចិត្តមួយដល់្រកមុហុ៊ន អនុវត្តករ ងសង់។ 

៦៣ េសចក្តីែថ្លងករណ៍ ជូនចំេពះ្របជពលរដ្ឋ្រកមុ៧៨ និង លិខិតេឆ្លើយឆ្លងឯកជន ែខកកក  ឆន ំ ២០០៦ េផញើេទ OHCHR ។ 



 

 

គន េដើមបីទប់ ក ត់ករបេណ្ត ញេចញ បនចុះេខ យ
េទៗ និងងយែបកបក់គន ស់េ យ រ បញ្ហ
ផល្របេយជន៏េផ ងគន  និងេ យ រែតមន
សមព ធ និងករបងខិតបងខំពី្រកុមហុ៊ន និងបុគគលម្រន្តី
មនសមតថកិចច ។ បនទ ប់មកេទៀត កិចចចរចបន
្រប្រពឹត្តេទរ ងបុគគលមន ក់ៗ ជជង្រប្រពឹត្តេទ
េ យករចូលរមួកនុងនមសហគមន៍ទំងមូល ។ 

េពលខ្លះកិចចចរច ក៏្រតូវបញឈប់ភ្ល មៗេ យគម ន
មូលេហតុ្រតឹម្រតូវេទ និង្រប្រពឹត្តេទេ យគម នតម្ល
ភព ដូចជកនុងករណីដី្រកហម។ ជធនី
ភនំេពញ គឺជភគីចរច ែតមួយគត់ជមួយ្របជពល
រដ្ឋដី្រកហម េទះបីពួកេគេសនើសំុេ យមនករចរច
ជមួយ្រកុមហុ៊ន7NG (ជអនកទទួលបនដីពីពួកេគ) 
ផទ ល់ក៏េ យ ។ េនពក់ក ្ត លែខមក  ឆន ំ
២០០៩ េនកំឡុងេពលចរចេ យេធ្វើេឡើងមួយ្រគួ

៦៤ ករបណ្ត ញេចញបនេកើតេឡើងេន១០ៃថងបនទ ប់ មក េហើយអនកែដល្រតូវេគបេណ្ត ញេចញទទួលបនែតផទះមួយែល្វងេន ដំ ក់្រតយឹង  ជំនួស
សំណងជ្របក់  ែដលពួកេគបនេសនើសំុ ។ ឯក រៃផទកនុង OHCHR ( ឆន ំ២០០៨-២០០៩) និង របយករណ៏លីកដូ អំពីដី្រកហម ។ 

៥០ 

រម្តងៗ ជធនី និង ្រកុមហុ៊ន 7NG បន
្របកសជបនទ ន់ថ សំណងជចុងេ្រកយែដលេគ

ចផ្តល់េ យគឺ ២០,០០០ដុ ្ល រ េមរកិ។ ពីរបី
ៃថងេ្រកយពី្របជពលរដ្ឋ បន ក់សំេណើ សំុយក
សំណង មករ្របកសេនះ ឬទមទរេលើសពី
ចំនួនេនះ ្រ ប់ែតពួកេគ្រតូវបន្របប់វញិថ “ទ្វ រ
បនបិទេទេហើយ”។ េហើយ្របជពលរដ្ឋទំងេនះ
មិនមន្រតូវបនផ្តល់លទធភពបន្តករចរចបន
េទៀតេទ។ ៦៤ 

 ករណីសហគមន៍អភិវឌ ន៍មនជ័យ (សូម
េមើល្របអប់េលខ៧ខងេ្រកម) ែដលបនចូលរមួ
កនុងកិចចពិភក ពីករផ្ល ស់ប្តូរលំេន ្ឋ ន ជមួយ

ជញ ធរ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលនិងមជឈមណ្ឌ ល
សហ្របជជតិេដើមបីលំេន ្ឋ ន គឺជករណីេលើក
ែលង និង ជគំរលូ្អមួយែដលគួរយកត្រមប់ ម។ 



 

 

ជំពូកេនះពិនិតយ ថ នភពរស់េននិងលំេន ្ឋ នរបស់្រកុម្រគួ រ េន មកែន្លង ែដល្រតូវបន ងំទីលំេនថមី។ 
េ យែឡក អ្វីែដលជករគួរឱយកត់សមគ ល់ គឺ ថ នភពរស់េន របស់្រគួ រ េន មទី ងំែដលសថតិេ្រកម
ករសិក េនះ គឺមនសភពយ៉ប់យឺនជង ថ នភពពីមុនេពលបេណ្ត ញេចញេទេទៀត ជពិេសសេលើ 
ជីវភពរស់េន  សន្តិសុខេសប ង និងលំេន ្ឋ ន។ 

 ថ នភពរស់េន្រតូវបន យតៃម្លេទ ម្របធនបទដូចខងេ្រកមៈ  
 ែផនកទី៥.១ ពិនិតយពី ថ នភពលំេន ្ឋ ន 

 ែផនកទី៥.២ ពិនិតយេមើលលទធភពេ្របើ្របស់ទឹក ្អ ត និងអនម័យ 

 ែផនកទី៥.៣ ពិភក អំពីសុវតថិភពខងករកន់កប់ដីធ្លី និងកង្វះខតភពចបស់ ស់ទក់ទងនឹងករ
សនយផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លី 

 ែផនកទី៥.៤ ពិភក អំពី ជីវភពរស់េន និងឱកសករងរ ្រពមទំងមេធយបយននែដល្របជពលរដ្ឋ
ខិតខំជំនះេលើបញ្ហ គម នករងរ និងកង្វះខត្របក់ចំណូល 

 ែផនកទី៥.៥ បង្ហ ញពីវ ិ លភពៃនអសុវតថិភពេសប ង េនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

 ែផនកទី៥.៦ ពិភក អំពីបញ្ហ សុខភព េ យេផ្ត តសំខន់េទេលើ ថ នភពរបស់្របជពលរដ្ឋែដលជអនក
អនកជំងឺេអដស៏ និងអនកផទុកេមេ គេអដស៍ 

 ែផនកទី៥.៧ ពិភក អំពីផលប៉ះពល់េលើករអប់រ ំេ យ រករ ងំទីលំេនថមី 

 ែផនកទី៥.៨ ពិនិតយបញ្ហ នន ទក់ទងនឹង បញ្ហ សីុវលិ និង រដ្ឋបល ដូចជ ករេបះេឆន ត។ 

 ែផនកទី ៥.៩ ពិភក អំពី ករចូលរមួ និងសមហរណកមមេទកនុងសងគមរបស់សហគមន៍េន មកែន្លង ងំ
ទីលំេនថមី  

 ឧទហរណ៍អំពីសហគមន៍អភិវឌ ន៍មនជ័យ ្រតូវបនពិភក េ យែឡក េនកនុង្របអប់េលខ៧ ែដល
ចជតំ ងេ យដំេណើ រករល្អៃនករ ងំទីលំេនថមី។ 

៥១ 

ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើង 
វញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី  



 

 

 

៥២ 

ជំពូទី៥ ៖  
ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

េសចក្តីេផ្តើម 

 មករសិក េនះបនបង្ហ ញថ ្រគួ រ
្របជពលរដ្ឋ េន មកែន្លង ំងទីលំេនថមី ជួប
្របទះបញ្ហ លំបក ្រប ក់្របែហលគន ជេ្រចើន 
ទំងបញ្ហ ចំេពះមុខភ្ល មៗ បនទ ប់ពីករបេណ្ត ញ 

េចញ និងបញ្ហ កនុងេពលេ្រចើនឆន ំខងមុខេទៀត។ ជ
ករគួរឱយកត់សមគ ល់េនះ េលើកែលងែត ករណីដូច
ជ សហគមន៍អភិវឌ ន៍មនជ័យ និងថមីៗេនះេទៀត 
្រកុម្រគួ រ្របជពលរដ្ឋេនទួលសំបូរ េចញ គឺ

ថ នភពរស់េនស្រមប់្រគួ រ ែដលបនផ្ល ស់ប្តូរ
ទី ំងថមីទំងេនះ មនសភពយ៉ប់យឺនជង ថ ន
ភពមុនេពលមនករបេណ្ត ញេចញ។ ចំេពះ
្រគួ រខ្លះ ពិតជជួប ថ នភពខុសគន យ៉ងខ្ល ំងដ៏
គួរកត់សមគ ល់ ឧទហរណ៍ដូចជ ្រគួ រ្របជ
ពលរដ្ឋេន ព នេឆះ គឺពួកេគមនលំេន ្ឋ ន និង
រស់េនកនុងជីវភពសមរមយ មុនេពលមនករ         
បេណ្ត ញេចញ បុ៉ែន្ត ំងពីេពលបេណ្ត ញេចញមក
ពួកេគបន និងកំពុងរស់េនកនុងជីវភពដុន បេលើ
ដីែដលគម នអ្វីេ ះេន មចិេញច ើមថនល់។  

 ថ នភពរស់េន្រតូវបន យតៃម្លេទ ម
្របធនបទេផ ងៗ េដើមបីបង្ហ ញពីទិដ្ឋភពៃនធតុ 
សំខន់ៗទំងអស់ែដលប៉ះពល់ដល់ជីវតិរស់េន
របស់្របជពលរដ្ឋ  ែដល ប់ ំងពីលំេន ្ឋ ន

 

សមរមយ េស ចំបច់និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ  សុវតថិ
ភពកនុងករកន់កប់ដីធ្លី ជីវភពរស់េន និងឱកស
ករងរ សន្តិសុខេសប ង រ សុខភព ករអប់រ ំ
បញ្ហ ែផនកសីុវលិ និង ករចូលរមួេទកនុងសងគម។ 
ឧទហរណ៍ៃនករណី សហគមន៍អភិវឌ ន៍មនជ័យ 
្រតូវបនពនយល់េ យែឡកេនកនុង្របអប់េលខ៧ 

ែដលបង្ហ ញពីដំេណើ រករល្អ កនុងករ ំងទីលំេនថមី 
ែដលមនករចូលរមួ េគរព មករេ្រជើសរបស់
សហគមន៍ (ដូចជ ទី ំងៃនកែន្លង ំងទីលំេនថមី) 
និងទុកេពលេវ ្រគប់្រគន់ស្រមប់េធ្វើែផនករ និង 

ករេរៀបចំ។ 

៥.១ លំេន ្ឋ នសមរមយ 
 សិទធិមនលំេន ្ឋ នសមរមយ មនសមស
ធតុ ៧ ចំនុច (សូមេមើល្របអប់េលខ៨) ែដល រ ្ឋ ភិ
បលជអនកទទួលខុស្រតូវជចមបង ធនេ យ
មនសមសធតុទំងេនះ ។ ្រកុម្រគួ រ ែដលបន

ំងទីលំេនថមី បនសងកត់ធងន់េលើសមសធតុ ្របំ 

ៃនសិទធិមនលំេន ្ឋ នសមរមយ ថមន រៈសំខន់
ជពិេសសចំេពះពួកេគែដលរមួមន ភព ចមន
បន ភព ចៃលលកទិញបន ភព ចរស់េន
បន ភពសម្រសបៃនទី ំង និងសុវតថិភពខងករ
កន់កប់ដីធ្លី។ ទី ំង នឹង្រតូវេលើកយកមកពិភក



 

 

េ្រកម្របធនបទ ឱកសករងរ (កនុងែផនកទី៥.៤)  
ចំែនកឯសុវតថិភពខងករកន់កប់ដីធ្លី នឹងពិភក
កនុងែផនក ច់េ យែឡក គឺែផនក៥.៣ េ យ រែត

រៈសំខន់របស់ចំនុចេនះ កនុងបរបិទៃន្របេទស
កមពុជ។ មចបប់អន្តរជតិស្តីពី សិទធិមនុស  គម ន
ជន មន ក់ ្រតូវេគេធ្វើេ យមន ថ នភពយ៉ប់
យឺន េ្រកយពីករបេណ្ត ញេចញេនះេទ េហើយ
បទ ្ឋ នអបបបរមៃនភពសមរមយៃនលំេន ្ឋ ន ្រតូវ
ែតបនធន្រគប់េពលេវ  ។ 

ទំហំនិងេហ ្ឋ រចនសមព័នធលំេន ្ឋ ន 

 ភគេ្រចើនៃនករណីេ្រកមករសិក េឃើញថ 

លំេន ្ឋ នេនកែន្លង ងំទីលំេនថម ី មិនមន លកខ
ណៈសមរមយេទ។ ជករពិត ចំេពះករណីែដលេយើង

៥៣ 

្របអប់េលខ៧: សមសធតុៃនសិទធិមនលំេន ្ឋ នសមរមយ៦៦ 
 សុវតថិភពខងករកន់កប់ដីធ្លីៈ លំេន ្ឋ នមនលកខណៈមិនសមរមយេទ ្របសិនេបើអនក កន់កប់ មិនមនសុវតថិ

ភពខងករកន់កប់ដីធ្លី កនុងក្រមិត មួយ ែដលធនដល់ ករករពរ មផ្លូវចបប់ មិនឱយមនករបេណ្ត ញ
េចញេ យបំពន កររខំន និងក ្ត  គំ មកំែហងេផ ងៗេទៀត 

 ភព ចមនបន ៃនេស កមម សមភ រៈ អគរ និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធៈ លំេន ្ឋ នមនលកខណៈ មិនសមរមយេទ 

្របសិនេបើអនកកន់កប់ គម នទឹកផឹកែដល មនសុវតថិភព អនម័យសមរមយ ថមពលស្រមប់ចំអិន រ េ្រគ ង
ឧបករណ៍ សំ ប់កំេ  េ្រគ ងឧបករណ៍សំ ប់បំភ្លឺ មេធយបយរក ទុកម្ហូប រ ឬក៏េស  េចលសំ ម 

 ភព ចៃលលកបនៈ លំេន ្ឋ នមិនសមរមយេទ ្របសិនេបើតំៃលផទះគំ មកំែហង ឬ េធ្វើេ យមនផល ្រកក់
ែដលប៉ះពល់ដល់សិទធិមនុស េផ ងៗេទៀត 

 ភព ចរស់េនបនៈ   លំេន ្ឋ នមិនសមរមយេទ ្របសិនេបើ មិនធនសុវតថិភព ផ្លូវកយ ឬផ្តល់ទីធ្ល ្រគប់្រគន់ 

្រពមទំងករពរទប់ទល់នឹង កសធតុ្រតជក់ សំេណើ ម កំេ  េភ្ល ង ខយល់ ករគំ មកំែហងេផ ងេទដល់សុខ
ភព និង អន្ត យខងរចនសមព័ន្ឋ 

 ភព ចេទេ្របើ្របស់បនៈ លំេន ្ឋ នមិនសមរមយេទ ្របសិនេបើត្រមូវករជក់ ក់ របស់្រកុម្របជពលរដ្ឋ 
ែដលបត់បង់សមតថភព និងទន់េខ យ មិន្រតូវបនេគគិតគូរេទ 

 ទី ំងៈ លំេន ្ឋ នមិនសមរមយេទ ្របសិនេបើ ្រតូវបនកត់ផ្ត ច់េចញ ពីឱកសករងរ េស ែថទំសុខភព 

េរៀន មជឈមណ្ឌ លគំពរទរកនិងកុមរ និងកែន្លងផ្តល់េស សងគមេផ ងៗេទៀត ឬ្របសិនេបើ សថិតកនុង
តំបន់មនបរ ិ ថ នកខ្វក់ ឬតំបន់មនេ្រគះថន ក់។ 

 ភពសម្រសបែផនកវបបធម៌ៈ លំេន ្ឋ នមិនសមរមយេទ ្របសិនេបើ មិនេគរព និង មិន្រតូវបនេគគិតអំពីអត្ត
សញញ ណវបបធម៌េទ។ 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

 ៦៥  បចចុបបននេនះ គម នបទ ្ឋ នជក់ ក់ សំ ប់ តំបន់្រកី្រកកនុងទី្រកងុេទ មពត៌មនពី្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូណីយកមម និងសំណង់។ 
 ៦៦ CESCR េសចក្តីពនយល់រមួេលខ៤ និងេលខ៧។ 

 

ជំពូកទី ៥
 

បនពិនិតយជេ្រចើន គឹមិនមនទីជ្រមក ឬលំេន ្ឋ ន
មួយ ្រតូវបនផ្តល់ជូន្រកុម្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ 

េនទី ងំថមេីនះេទ។ កនងុករណីែដលមនសង់ទី
ជ្រមកេ យ គឺេគមិនបនបំេពញ មលកខខ័ណ្ឌ  និង 
ត្រមូវករេផ ងៗគន របស់្របជពលរដ្ឋែដលទទួលផល
ប៉ះពល់េទ ឧទហរណ៍ ្របជពលរដ្ឋជអនកជំងឺេអដ
ស៍ ឬ ្រកុម្រគួ រមនចំនួនសមជិកេ្រចើន ែដល្រតូវ
ករទំហំទីកែន្លងរស់េនធំ ។ ទំហំដីឡូត៍ ឬលំេន ្ឋ ន 

ែដលបនផ្តល់េ យ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ ជទូេទ
មនកំរតិេ្រកម បទ ្ឋ នបេចចកេទសសំណង់ ែដល
បនកំណត់េ យ្រកសួងេរៀបចំែដនដី (េ យេហតុ
ថ ផទះែល្វងេនតំបន់ទី្រកុង គបបីមនទំហំយ៉ងេ ច

ស់ ១២ែម៉ត្រក  ស្រមប់មនុស មន ក់ រមួទំង
បងគន់ផង) ។៦៥ 



 

 

៥៤ 

 
 

វ រ 
 សហគមន៍អភិវឌ ន៍មនជ័យ ែដលេគ គ ល់ផងែដរថ េវង េ្រសង សថិតេនចមង យ៥គ.ម ភគនិរតីៃន ជធនីភនំេពញ។ ទី

ំងេនះ្រតូវបនេគេ្រជើសេរ ើសកនុងឆន ំ១៩៩៧ ស្រមប់ផ្ល ស់ប្តូរ ទីលំេន្របជពលរដ្ឋចំនួន ១២៩្រគួ រ ែដលកំពុងរស់េនេលើផ្លូវែកបរ
ថ នទូតចិន កនុងសងក ត់ ទួល ្វ យៃ្រព ឱយេទរស់េន។ សហគមន៍េនះបន ្របឈមនឹងករគំ មកំែហងបេណ្ត ញេចញ េនឆន ំ

១៩៩៦ កនុងអំឡុងេពលបុណយចូលឆន ំែខមរ គឺេនេពលែដលេ្រគ ងច្រកដីមួយេ្រគ ង បនបុ៉នប៉ងឈូសឆយលំេន ្ឋ ន ស្រមប់
គេ្រមងេធ្វើលូបង្ហូរទឹកសម្អុយ េ យគម ន េសចក្តីជូនដំណឹងជមុនេឡើយ។ សហគមន៍េនះក៏េសនើសំុឱយ ជញ ធរមូល ្ឋ នរកជេ្រមើស
េផ ងពី ករបេណ្ត ញេចញេនះ េហើយក៏មនករឯកភពគន ។ េមដឹកនំសហគមន៍ក៏បនស្វះែស្វងរក ជំនួយគំ្រទពីអងគករនន រមួ
មន សមព័នធសិទធិលំេន ្ឋ ន សីុ(ACHR) និងមជឈមណ្ឌ ល សហ្របជជតិេដើមបលំីេន ្ឋ ន (បចចុបបនន UN Habitat)។  

ករចូលរមួ និងករគំ្រទពី ជធនីភនំេពញ 

 កិចចពិភក រ ងសហគមន៍និង ជធនីភនំេពញ ែដលស្រមបស្រមលួេ យ មជឈមណ្ឌ លសហ្របជជតិេដើមបីលំេន
្ឋ ន បន្រប្រពឹត្តេទពីរេលើក គឺេនែខឧសភ និងែខសី  ឆន ំ១៩៩៦។ ជធនីភនំេពញ ដំបូងបនេសនើផ្តល់្របក់២០០ដុ ្ល រ 

ស្រមប់មួយ្រគួ រនីមួយៗ បុ៉ែន្តសហគមន៍បន បដិេសធន៍ សំេណើ រេនះ េ យពួកគត់េសនើសំុដីជំនួស្របក់េនះ   វញិ។ េមដឹកនំ
សហគមន៍បនេសនើសំុឱយ អភិបល ជធនី ជួយផ្តល់្របក់បែនថមបន្តិចេទៀតពីេលើចំនួន្របក់ែដលគិតផ្តល់េ យ្រគួ រ ទំងអស់
សរបុេទេសមើនឹង ២៥,៣០០ដុ ្ល រ េដើមបីឱយសហគមន៍ ចមនលទធភពទិញដី មួយកែន្លង។ ជករេឆ្លើយតបេ កអភិបល ជធនី
បន េសនើផ្តល់ដីមួយកែន្លេនឯទួលសំបូរ ឬេនអន្លង់គង បុ៉ែន្តសហគមន៍បនបដិេសធ េហើយបនេសនើសំុករអនុញញ ត រកដីែដល សម
្រសប េ យខ្លួនឯងវញិ។ បនទ ប់មកេទៀត េ កអភិបលបនយល់្រពមផ្តល់្របក់ ៣០.០០០ដុ ្ល រ ដល់សហគមន៍ េដើមបីទិញដី។ 

ចំែណកឯអងគករពក់ព័នធដៃទេទៀត បនយល់្រពមផ្តល់ជំនួយែផនកហិរញញវតថុ េដើមបីគំ្រទដល់ដំេណើ រករ ំងទីលំេនថមីេនះ។ កនុងែខវចិឆិ
ក ឆន ំ១៩៩៧ កិចច្រពមេ្រព ងមួយ្រតូវបនចុះហតថេលខ រ ងភគីពក់ព័នធ។  
ករចូលរមួយ៉ងេពញេលញរបស់សហគមន៍ និងករគំ្រទរបស់អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងអងគករសហ្របជជតិ 
 ងំពីេដើមឆន ១ំ៩៩៦មក សមជិកសហគមន៍បនបេងកើតជ្រកមុសន ្ំរបក់មួយ េ្រកមករជួយ ពីសហព័នធ មគគភីព សហគម
ន៍អនក្រកី្រកកនងុទី្រកងុ (SUPF)  ែដល ទំនងជបនព្រងឹង សមតថភពរបស់សហគមន៍ កនងុករេរៀបចំបែនថមេទៀត។ សមជិកសហគមន៍
េ យមន ករគំ្រទពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងមជឈមណ្ឌ លសហ្របជជតិេដើមបលំីេន ្ឋ នបន ពិនិតយទី ងំដីជេ្រចើនកែន្លង 

េហើយេនទីបំផុត ក៏បនសេ្រមចចិត្តយកទី ងំមួយកែន្លងែដលសថតិេនចមង យ៥គ.ម ពីទី ងំចស់ េ យមនតៃម្លទប គឺ ៣ ដុ ្ល រកនុង
មួយែម៉្រតកេរ ។ ទំហំដីេនះ ចផ្តល់ដីទំហំ៤៥ម២ស្រមប់មួយ្រគួ រៗ។  

 គណៈកមម ធិករសហគមន៍ ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបីចត់ែចងករងរ ដូចជ ករេរៀបចំប្លង់ និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ និង
េដើមបីអនុវត្តកិចចសនយននរ ងសហគមន៍ និង មជឈមណ្ឌ លសហ្របជជតិេដើមបីលំេន ្ឋ ន ។ អងគករពក់ព័នធេផ ងៗ និង
មជឈមណ្ឌ លសហ្របជជតិ េដើមបីលំេន ្ឋ ន បនបណ្តុ ះប ្ត លែផនកបេចចកេទសដល់សមជិកសហគមន៍ (ដូចជករផលិត ឥដ្ឋ) 
េហើយបង់ៃថ្លឈនួលករងរដល់ ពួកគត់េនឯករ ្ឋ ន ងសង់។ ជញ ធរមូល ្ឋ នបន ជួយផ្តល់ករករពរសន្តិសុខ និងសុវតថិភព 

។ ករេរៀបចំរចនប្លង់លំេន ្ឋ ន និងទី ំង លំេន ្ឋ នថមីទំងមូល មនករចូលរមួយ៉ងេពញេលញពីសមជិកសហគមន៍។ ្រគួ រ 
្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើនបនផ្ល ស់មកទី ំងថមីេនះ កលពីែខមក  ឆន ំ១៩៩៩ េ យមន ជំនួយពី ជធនីភនំេពញ និងេនេពល
ែដលករងរេហ ្ឋ រចនសមព័នធជមូល ្ឋ ន និង អនម័យ្រតូវបនបញច ប់។ កនុងែខេម  ឆន ំ២០០០ “សហគមន៍អភិវឌ ន៍មនជ័យ” 

្រតូវបនសេមភ ធជផ្លូវករ េ យនយករដ្ឋម្រន្តី។ 

 លទធផលៈ 
 ករេពញចិត្ត និងករបន្តរស់េនេលើទី ំងថមី មនកំរតិខពស់ៈ ្របជពលរដ្ឋែដលបនផ្តល់ បទសមភ សន៍ក៏ជទូេទបន
និយយថ ពួកគត់េពញចិត្តនឹងដំេណើ រករ និងលទធផលៃនករ ំងទី លំេនថមីេនះ។ ពួកគត់បនបញជ ក់ថ ំងពីមករស់េនទី ំង
ថមីេនះមក ពួកគត់មនចំណង ខងសងគមយ៉ងរងឹមំ និងមនឱកសករងរជេ្រចើន។ ្របជពលរដ្ឋ ដឹងគុណចំេពះ  ជធនី

្របអប់េលខ៨: សហគមន៍អភិវឌ ន៍មនជ័យលទធផលជវជិជមនេនេពលែដល ជញ ធរ សហគមន៍ និងអងគករននេធ្វើកររមួគន   

ជំពូកទី ៥
 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៦៧កនុងឆន ំ២០០០ ជញ មូល ្ឋ នបនេចញេសៀវេភ ន ក់េនឱយ្រគួ រនីមួយៗ។ កនុងឆន ំ ២០០២ សហគមន៍ទទួលបន “ប័ណ្ណសំគល់សិទធិកន់កប់
អចលនវតថុ” ែដលេចញេ យមនទីរេរៀបចំែដនដី ជធនីភនំេពញ។ កនុងឆន ំ ២០០៩ សហគមន៍េនះ ទទួលបនវញិញ បនប័្រតសំគល់មច ស់អចលនវតថុ (ប្លង់ដី( 

មរយៈករចុះបញជ ីដីមនលកខណៈជ្របព័នធ។ 



 

 

៥៥ 

ជំពូកទី ៥
 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

 គំរែូដលល្អបំផុត មនបង្ហ ញចបស់កនុង
ករណីសហគមន៍អភិវឌ ន៍មនជ័យ(សូមេមើល
្របអប់េលខ៧)។ េនកនុងករណីេនះ សហគមន៍ បន
ចូលរមួេនកនុងដំេណើ រករៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច
ចិត្តអំពី ទំហំដីឡូត៍ និង លំេន ្ឋ ន ករគូរប្លង់ និង
្របេភទលំេន ្ឋ ន សមភ រេ្របើ្របស់ និងលំេន ្ឋ ន
្រតូវបន ងសង់េ យមនករគំ្រទែផនកហិរញញវតថុ 
និងជំនួយបេចចកេទស ពី ជញ ធរ ជធនី អងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភិបល និង អងគករសហ្របជជតិ។  

 កនុងករណីអណ្តូ ង (សូមេមើល្របអប់េលខ៩) 
ករណី ជីវករលក់ដូរ និងអនកជួលផទះ មកពីសហ
គមន៍ដី្រកហម ព នេឆះ អូរកមពុជ និង្រតពំង
អញច ញ ្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនេគ ក់ឱយេនេលើដី
ទេទ េ យគម នទីជ្រមក េស  ឬ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ 
សំខន់ៗេឡើយ។ គម នករតភជ ប់្របព័នធផគត់ផគង់ទឹក 
អគគិសនី និងគម នអនម័យេទ។ េនកនុងទី ំងទំង
េនះ ្របជពលរដ្ឋ្រតូវែតសង់លំេន ្ឋ នរបស់ពួក
គត់េ យខ្លួនឯង េ យមនករជួយឧបតថមភពីអងគ
ករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជចំបង(សូមេមើលែផនកភព
គម នផទះសំែបង និងដីធ្លីទំព័រទី ៦៣)។  

 េនឯដំ ក់្រតយឹង និងទួលសំបូរ ផទះ
ែល្វង ឬទីជ្រមក ្រតូវបន ងសង់ (េ យ្រកុមហុ៊ន 

7NG េនដំ ក់្រតយឹង និងេ យ ជធនី
ភនំេពញ េនទួលសំបូរ) មុនេពល្របជពលរដ្ឋបន 
ផ្ល ស់មកទី ំងទំងេនះ។ ផទះែល្វង ឬ ទីជ្រមក ផ្តល់

ករករពរជអបបបរម ទប់ទល់នឹងលកខខ័ណ្ឌ
កសធតុ បុ៉ែន្តស្រមប់ដំេ ះ្រ យរយៈេពល

យូរអែង្វង លំេន ្ឋ នទំងេនះ្រតូវករែកលម្អ េដើមបី
ផ្តល់ភពែដល ចរស់េនបន និង ថ នភពសម
រមយ ស្រមប់្រកុម្រគួ រទំងេនះ។  

 ផទះែល្វងេនឯ ដំ ក់្រតយឹង មនទំហំ (៤
X១០=40 ែម៉្រតកេរ)៉ (មនបងគន់េនេ្រកផទះ ភជ ប់
នឹងតួផទះែផនកខងេ្រកយ)។ ្របជពលរដ្ឋបនត្អូញ 

ែត្អរអំពីគុណភពអន់ៃនលំេន ្ឋ នេនះ និង ករ
បរមភអំពីបញ្ហ សន្តិសុខ េ យ របងគន់េនខង
េ្រកផទះ។ ពួកគត់ក៏ បននិយយែដរថ ទឹកលិច

មដំបូលេនេពលមនេភ្ល ង។  ម៉យងេទៀត ្រគួ រ
មួយចំនួន ែដលទទួលបនផទះែល្វង បុ៉នម នសប្ត ហ៍
េ្រកយករបេណ្ត ញេចញកលពីែខមក  ឆន ំ២០០៩ 
មិនមនទឹកេ្របើ្របស់ ែដលតភជ ប់ពីប ្ត ញទឹក
េនទីេនះេទ។ ្រគួ រខ្លះបនេធ្វើករជួសជុលែក
លំអរផទះែល្វងទំងេនះ រមួមន តដំបូលបែនថមខង
មុខផទះេដើមបីកត់បនថយកំេ  សង់ភជ ប់បងគន់ េ យ
េនកនុងតួផទះវញិ និងសង់បែនថមេ េតឿ ឬសង់
បែនថមមួយជន់េទៀត េដើមបីតំរវូេទនឹងសមជិក
្រគួ រែដលមនគន េ្រចើន។  

 េនឯទួលសំបូរ គរ្របក់ដំបូល និង
ជញជ ំងស័ងកសីចំនួន៦ គរ ែដល គរនីមួយៗ
មនដប់បនទប់ ្រតូវបន ងសង់េឡើងស្រមប់ 

្របជពលរដ្ឋ៤២្រគួ រែដលជអនកជំងឺេអសដ៏ និង  

លំេន ្ឋ នេនអភិវឌ ន៏មនជ័យ, ទួលសំបូរ, និង ដំ ក់្រតយឹង ,ែថ្លងអំណរគុណចំេពះករថតរបូេ យ: OHCHR និង LICADHO 



 

 

៥៦ 

្របអប់េលខ៩: គេ្រមង ងសង់លំេន ្ឋ នេន អណ្តូ ង 
 េ យ រ ្រកមុ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋបនផ្ល ស់មកទី ំងេនះ ែដលជដីទេទ ដូេចនះពួកគត់្រតវូ ែតសង់ទីជ្រមកខ្លួន
េ យខ្លួនឯង ឬេ យមនជំនួយខងហិរញញវតថុ ឬខងសមភ រៈ ពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើន។៦៨ ំងពីឆន ំ ២០០៧
មក ជធនីភនំេពញបនសហករជមួយ UPDF កនុងករ ងសង់ផទះែល្វងទំហំ ៤ម គុណ ៥ម (២០ម២) េនអណ្តូ
ង។ រហូតដល់េពលេនះ ផទះ្របមណជ ២០០ ែល្វង្រតវូបន ងសង់ រចួេហើយ។ ជធនីមនែផនករ ង
សង់ផទះែល្វង ៤០០ ែល្វងេទៀត េនេលើដីែដលេនសល់។៦៩ ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋែដលបនផ្តល់បទសំភសន៍ ែដលជអនក
ទទួលបនផទះែល្វង ជទូេទមន េសចក្តីេពញចិត្តចំេពះផទះែល្វង េ្រពះផទះទំងេនះមនបងគន់កនុងផទះ និង ចករពរកំេ
ៃថង និងេភ្ល ងបន។ ្របជពលរដ្ឋក៏មន រមមណ៍ផងែដរថ ផទះែល្វងទំងេនះផ្តល់សុវតថិភពខងករកន់កប់ ជងផទះែដល

ងសង់េ យមនជំនួយពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ពីេ្រពះ ពួកគត់េមើលេឃើញថករ្របគល់េ យខ្លួននូវផទះែល្វងេនះ 
ជករទទួល គ ល់ជផ្លូវករេលើករកន់កប់ ែដល មពិតេទ ជញ ធរបនសនយជមួយ្រកុម្រគួ រ្របជពលរដ្ឋថ េន
េពល ែដលពួកគត់បនបង់រេំ ះ្របក់កមចីសង់ផទះ ដល់ UPDF អស់ ពួកគត់នឹងទទួលបនឯក រផ្លូវករ បញជ ក់ពីភព
ជកមមសិទ្ឋេលើផទះែល្វងេនះ (សូមេមើល ឧបសមព័នធទី ២)។  
 ្រកមុ្រគួ រែដលមិនទន់បនទទួលផទះែល្វង បនសែម្តងក្តីកង្វល់អំពីលទ្ឋភពបង់រេំ ះ ្របក់កមចី (១០០០ដុ ្ល រ 
ែដល្រតវូបង់រេំ ះកនុងរយៈេពល្របំឆន ំ) េ យ រែតពួកគត់ ភគេ្រចើនរក្របក់ចំណូល មិនបនលមម ស្រមប់ហូបចុក  
េ យ្រគប់្រគន់េទ។ ៧០ ្រគួ រ ដៃទេទៀត ែដលផទះ្រតវូបន ងសង់េឡើង េ យមនសមភ រៈ ឧបតថមភពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ
ភិ   បល បនបញជ ក់ថ ពួកគត់ចង់រក ផទះរបស់ពួកគត់ជង េ្រពះ មនទំហំធំជង (ជទូេទ ្រកមុ្រគួ រ បនេធ្វើេ
េតឿបែនថមមួយថន ក់េទៀត ែដលេនះជទំ ប់របស់្របជពលរដ្ឋកមពុជរស់េន មទី្របជំុជន េហើយែដលេ េតឿេនះមិន ច
សង់បនេទ សំ ប់ផទះែល្វងែដល  ជធនីភនំេពញសង់េ យ)។  

 ្រកមុ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋបននិយយថ ជញ ធរ្រកងុមិនែដលបនពិភក  អំពីគេ្រមងផទះែល្វងេនះជមួយ ពួក
គត់េទ ។ ជញ ធរបន្របប់្របជពលរដ្ឋថ គេ្រមងផទះែល្វងេនះកំពុងដំេណើ រករ េហើយអនកែដលមិនចង់ បនផទះែល្វងគួរែត
ផ្ល ស់េទកែន្លងេផ ងេទៀត។ អងគករមួយែដលជួយផ្តល់សមភ រៈសំ ប់េធ្វើផទះដល់្រកមុ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ ្រតវូបនេគ្របប់ ឱយ
បញឈប់ករឧបតថមភ ងសង់េនះ ពីេ្រពះផទះែល្វងែដលេ្រគងសង់ ចនឹង្រតវូបន ងសង់េនេលើដីែដលមនសង់ផទះទំង
េនះ ។៧១ បញ្ហ មួយេទៀតេនះគឺ និភ័យៃនករែដល្រកមុ្រគួ រ េនអណ្តូ ងនបចចុបបនន ចមនចំនួនេ្រចើនជងចំនួន     
ដីឡូតិ៍ែដលមន។ ដូេចនះ មិន្របកដេទថ ផទះែល្វងនឹងមនផ្តល់ដល់្រគប់្រគួ រទំងអស់ េហើយកនុងេពលសរេសររបយ
ករណ៍េនះ ភពមិន្របកដ្របជអំពីចំនួន្រគួ រេនអណ្តូ ងេនែតមន។៧២ 

 ករណីខងេលើេនះបង្ហ ញអំពី េសចក្តី្រតវូជបនទ ន់ ស្រមប់ស្រមបស្រមលួនិងពិេ្រគះេយបល់ រ ងភគីពក់ព័នធ
នន រមួទំង្រកមុ្រគួ រែដលទទួលផលប៉ះពល់ផង កនុងេពលេរៀបចំសំ ប់គេ្រមងលំេន ្ឋ ន និងសំ ប់ករែកលំអរលំេន
្ឋ នេនកែន្លង ំងទីលំេនថមី។ 

ជំពូកទី ៥
 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៦៨ អងគករ Habitat for Humanity បនផ្តល់កមចីលំេន ្ឋ នដល់៧្រគួ រេនអណ្តូ ង។ អងគករ Friends បនជួយ ងសង់ផទះេ យ ៤០  

្រគួ រ ។ ្រពះវ ិ រកូេរ ៉និងអងគករអភិវឌ ន៍្របជជនកមពុជ (DPC)  បនផ្តល់សមភ រៈ ងសង់ផទះេ យដល់ ្រគួ រ្រកី្រក ជង ១០០្រគួ រ។ 

៦៩ កិចចសមភ សន៍ជមួយ ឯ.ឧ .ម៉ន់ េឈឿន អភិបលរង ជធនីភនេំពញ កលពីៃថងទី១០ ែខកុមភៈ ឆន  ំ ២០១០  ]ចប់ពីេពលេនះេទៀតេ ៈ កិចចសមភ សន៍ជមួយ
អភិបលរង[។ 

៧០ កលពីេពលកន្លងមក មន្របជពលរដ្ឋ្របមណជ ៣០ ្រគួ រ បនទទួលជំនួយហិរញញវតថុ ពី NGO មួយ ែដលជួយបង់រេំ ះ ្របក់កមច ីេនះ។ កនងុ
េពលកំពុងសរេសររបយករណ៍សិក េនះ គម ន NGO មួយ ជួយ្រកមុ្រគួ រេលើ្របក់កមចីេទៀតេទ េទះបីជ ឯ.ឧ.អភិបលរង ម៉ន់ េឈឿន បនមន
្រប សន៍ថ ឯកឧត្តមនឹងពិនិតយេមើលបញ្ហ េនះ េហើយនឹងរកជំនួយពី NGO េដើមបីជួយ្រកមុ ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកបំផុត ។ កិចចសមភ សន៍ជមួយ
អភិបលរង។ 

៧១ មពិតេទ លំេន ្ឋ នមួយចំនួន ងសង់េឡើង េ យជំនួយពីអងគករមួយ ្រតវូបនបំផ្ល ញេចល និង្រតវូបនសង់ជំនួសេ យ ផទះែល្វង រចួេទេហើយ ។ 

 



 

 

អនកផទុកេមេ គេអដស៍ ែដលបនផ្ល ស់ទីលំេនមកពី
បុរកីី ។ ទំហំដីឡូត៍ៃនបនទប់ (៤.៨ម x ៣.៥ម   =

១៦.៨ម២) គឺពិតជតូចែមនែទនស្រមប់មួយ្រគួ រ
រស់េន គឺតូចជងទំហំែដលកំនត់កនុងបទ ្ឋ ន 

មនុស ធម៌អបបរម។៧៣ ភពតូចចេង្អ តេនះ កន់ែត
ចេង្អ តែថមេទៀត េ យ រខ្វះខត ទីធ្ល ែផនកខង
េ្រកផទះនិមួយៗ និងទីធ្ល រមួ (េលើកែលង ែតផទះែដល
មនេនែផនកខងចុង សងខងៃន គរទំង្របំ 

មួយ)។ លំេន ្ឋ នគម នសុវតថិភពេទ េ្រពះថបនទប់

ទំងអស់េន កនុង គរចំហរែផនកខងេលើ េហើយ
ជញជ ងំបិទបំង េ យសន្លកឹស័ងកសីេស្តើងពណ៌ៃបតង 

ក្រមស់២មម ែដល ចងយនឹងទំលុះទំ យ 
(ជញជ ំងបនទប់របស់្រគួ រខ្លះ្រតូវបន      ទំ យ
្រគន់ែតកនុងបុ៉នម នសប្ត ហ៍បនទ ប់ពីពួកគត់ផ្ល ស់មក
េនទីេនះ)។ គរទំងេនះមិនបន ករពរ្រកុម
្រគួ រពួកគត់ពីកំេ ៃថងេទ។ ្របជពលរដ្ឋបន
ត្អូញែត្អរថ ពួកគត់ឆប់អស់កម្ល ំង និងឆប់មន
ជំងឺ េ យ រែតេក្ត ខ្ល ំងេពក េហើយថ កំេ ៃថង

៥៧ 

ជំពូកទី ៥
 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

តំរង់ជួរេដើមបយីកទឹក, េនតំបន់អណ្តូ ងបនទ ប់ពីផ្ល ស់ប្តូរទី ងំថមីៗ  ែថ្លងអំណរគុណចំេពះករថតរបូេ យ: Licadho 

៧២ េនេពលមនករបេណ្ត ញេចញ ជធនីភនំេពញបនគូសែបងែចកដីជឡូតិ៍្របែហល ៧៧៧ឡូតិ៍ កនុងទំហំ ៤ម គុណ ៦ម េដើមបីែបងែចកឱយ 
្រគួ រនីមួយៗ ។ ក៏បុ៉ែន្ត អភិបលរងបនទទួល គ ល់ថ មន្រគួ រ្របជពលរដ្ឋរហូតដល់្របែហលជ ១៥០០ ្រគួ រ រស់េន អណ្តូ ង េហើយថ 

ដំេ ះ្រ យ្រតវូែតរកឱយបនស្រមប់ពួកគត់ ។ 

៧៣ េនកនុង្របតបត្តិករជំនួយសេ្រងគ ះ ទំហំអបបបរម ស្រមប់មនុស មន ក់)(េ យមិន ប់បញចូ ល បងគន់ និងបនទប់ទឹក) ្រតវូបន កំណត់ទំហំ ៤.៥ម២ េទ 
៥.៥ម២ សំ ប់កនុងបរយិស្រតជក់ ឬ ក៏សំ ប់ ថ នភពកនុងទី្រកងុ ែដល្រតវូមនផទះបយ និងបនទប់ ងូតទឹក។ បទ ្ឋ នេនះកំណត់ទំហំ ៣.៥ ម២ េនកនុង
បរយិកសេក្ត  និង្រតវូមនទីធ្ល ខងេ្រកសមរមយស្រមប់ករចំអិន ម្ហូប េហើយែដលជទូេទ មិនមនដូចករជករណីេនះ េន មកែន្លង ងំទីលំេនថមី
េ្រកមករសិក េនះ េទ។ ជបទ ្ឋ នសំ ប់ េឆ្លើយតបេទនឹងបញ្ហ បនទ ន់ បុ៉ែន្ត ចផ្តល់ជបទ ្ឋ នអបបរមល្អមួយ េដើមបីេធ្វើករេ្រប បេធៀបលំេន ្ឋ ន
េន មកែន្លង ំងទីលំេនថមីនន។ ផទះេន ទួលសំបូរ មិន ចេ យ្រគួ រែដលមនសមជិក្រគួ រ ៤នក់ រស់េនបនេទ េបើែផ្អក មបទ ្ឋ នែដល
កំណត់ទំហំ ៤.៥ម២ សំ ប់មនុស មន ក់ ។ សូមេមើលេសៀវេភ Sphere Project “ធមមនុញញមនុស ធម៌ និងបទ ្ឋ នអបបបរម កនុងករេឆ្លើយតបេទនឹងេ្រគះ
មហន្ត យ” មរយៈេសៀវេភ[ពីេពលេនះេ ៈ េសៀវេភ Sphere Project] និង UNHCR “េសៀវេភែណនំសំ ប់សេ្រងគ ះបនទ ន់” អតថបទេបះពុមពផ យ
េលើកទី2 ជំពូកទី ១២  ] ពីេពលេនះេ ៈ  េសៀវេភ UNHCR ]។ 



 

 

បនបំផ្ល ញថន ពំនយ យុជីវតិ (ARV) របស់ពួកគត់។ 

 ទីភន ក់ងរអងគករសហ្របជជតិនិងអងគករ 
មិនែមនរ ្ឋ ភិបលបនេ្រកើនរពំញកដល់ ជញ ធរថន ក់
ជតិ និង ជធនី អំពីភពមិនសមរមយៃន គរ
ទំងេនះេនទួលសំបូរ។ គេ្រមងដ៏មន រៈ
សំខន់មួយ េដើមបីែកលំអរេ យ្របេសើេឡើងនូវ
លំេន ្ឋ ន និង េហ ្ឋ រចនសមព័នធ េនទី ំងេនះ 
ទីបំផុត ្រតូវបន្រពមេ្រព ងរ ង្រកុមទីភន ក់ងរ     
អងគករសហ្របជជតិ្របចំ្របេទស ជញ ធរជតិ
្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ជធនីភនំេពញ និង
អងគករCaritas ។ េនេពលសរេសរពីករសិក េនះ 

 អងគករ Caritas េ យមនជំនួយបេចចកេទសពីទី
ភន ក់ងរអងគករសហ្របជជតិ កំពុងែតបញច ប់ករ

ងសង់ផទះែល្វងសង់ពីឥដ្ឋស្រមប់ ្រកុម្រគួ រ 
ទំងេនះ។ ជធនីភនំេពញបនផ្តល់ដីបែនថម
េទៀតេដើមបី ងសង់ផទះែល្វងេ យបនធំទូ យ 

។ លំេន ្ឋ ន និងជីវភពរស់េនរបស់្រកុម្រគួ រ
ទំងេនះ នឹងបនល្អ្របេសើរេឡើងេ្រចើន េ យ រ
ែតេ្រមងេនះ។    (សូមេមើលផងែដរ្របអប់េលខ 
១៣ និង១៤) 

អគគីសនី 

 លំេន ្ឋ នសមរមយ ប់ទំង   ថមពល
ស្រមប់         ចំអិន រ សំ ប់ផ្តល់កំេ  និង 

បំភ្លឺ។ ្របជពល រដ្ឋកមពុជ្រកី្រកេនជនបទភគេ្រចើន 
មិនមនអគគិសនីេ្របើ្របស់កនុងរយៈេពលជយូរមក
េហើយ។ ដូេចនះ អគគិសនី ច្រតូវបនេគចត់ទុកថ 
មិនែមនជ ទិភព េនទី ំងៃនកែន្លង ំងទី

លំេនថមីេទ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ្របជ
ពលរដ្ឋែដលបនផ្តល់បទសមភ សន៍ ពិតជបនចត់
ទុកអគគិសនីថជែផនកមួយៃនេស សំខន់ៗ ែដល

្រតូវករេន មទី ំង ទំងេនះ។ ជបញ្ហ េនះ គឺក
ង្វះខតអគគិសនីរដ្ឋស្រមប់េ្របើ្របស់ ( អគគិសនី    

កមពុជ-EDC) ែដលអគគីសនីរដ្ឋផគត់ផគង់ មផទះ លក់
កនុងតៃម្ល ៧២០ េរៀលកនុងមួយគ.វ.ម (្របែហល 0.17 
ដុ ្ល េមរកិ)។ ៧៤  ករផគត់ផគង់របស់ EDC េនមន
ក្រមិត គឺេ្រចើនែតមនេន មទី្រកុងនិងទី្របជំុជន ។ 

ករភជ ប់ប ្ត ញ អគគិសនី េនតំបន់មួយចំនួនែដល
េនែកបរែខ          ប ្ត ញេម ចេធ្វើេទបន ម
ករេសនើសំុ បុ៉ែន្តៃថ្លតភជ ប់ប ្ត ញ ចមនតៃម្លខពស់
េពក ែដល្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកគម នលទធភពបង់ៃថ្លេនះ
បន។  

 េនអណ្តូ ងនិង្រតពំងអញច ញគម នប ្ត ញ
តភជ ប់ពី EDC េទ។ ្រកុម្រគួ រ ្របជពលរដ្ឋភគ
េ្រចើនេ្របើចេងក ងេ្របងកតស្រមប់បំភ្លឺ រឯី្រគួ រ
មួយចំនួនបនទិញអគគិសនី ពីឯកជនែដលមន
ម៉សីុនេភ្លើង កនុងតៃម្លៃថ្ល និង មនែតរយៈេពលបុ៉នម ន
េម៉ងបុ៉េ ្ណ ះ។  េនអណ្តូ ង  ្របជពលរដ្ឋ ទិញ  

អគគីសនីតៃម្ល៣០០០េរៀល កនុង១គ.វ.ម ឬ៥០០ េរៀល 
ស្រមប់អំពូលេភ្លើងមួយ ចប់ពីេម៉ង ៦ ង ច េទ 

េម៉ង១០ យប់។ េនឯ្រតពំងអញច ញ មនឯកជន
ផគត់ផគង់អគគិសនីដូចគន េនះែដរ កនុងៃម្ល១០០០េរៀលកនុង
១គ.វ.ម ពីេម៉ង ៦ ង ច ដល់ េម៉ង៩យប់។ ជញ ធ
របន្របកសថ ្របជពលរដ្ឋេន្រតពំងអញច ញនឹង
ទទួលបនអគគិសនីពីប ្ត ញ EDC េនែខមិថុន ក៏
បុ៉ែន្តេនេពលកំពុងសរេសររបយករណ៍េនះ ករ
េរៀបចំតប ្ត ញបនដំេណើ រករខ្លះៗ     េហើយ។ 

េនតំ ក្រត់យឹង ្រគួ រមួយចំនួនែដលរស់េន
េលើចិេញច ើមផ្លូវ និង ចៃលលកបង់ៃថ្លអគគិសនី េទ 
អនកជំនួញឯកជន បនទទួលអគគីសនីេ្របើ្របស់រយៈ
េពលពីរ-បីែខែដរ។ បុ៉ែន្ត ករផគត់ផគង់េនះ ក៏្រតូវបន
េគកត់ផ្ត ច់េទវញិ េ្រកយពីមនេសចក្តី្របកសថ 

៥៨ 

ជំពូកទី ៥
 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៧៤ មកដល់ៃថងទី១ ែខកកក  ឆន ំ២០១០ អ្រ ប្ដូរ្របក់គឺ ១ដុ ្ល រ េសមើនឹង៤២០០េរៀល។ 



 

 

្រកុម្រគួ រទំងេនះ នឹង្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ
ម្តងេទៀត។ ចំេពះអនកែដលរស់េនកនុងផទះែល្វងមន
អគគិសនីេ្របើ្របស់ពីប ្ត ញ EDC។ េន ទួលសំបូរ 
មួយភគធំ មនតភជ ប់អគគិសនីពី     ប ្ត ញ EDC 
ដូេចនះ ជបញ្ហ កនុងករតភជ ប់ចរន្ត អគគីសនីចូលេទ
លំេន ្ឋ ននីមួយៗែដល្រកុម្រគួ រមួយចំនួនមន
លទធភពៃលលកបន និងមួយចំនួនេទៀតមិនមន
លទធភពេទ។ អងគករ Caritas បនផ្តល់្របក់កមចី 
៥០ភគរយ ៃន្របក់កក់តំៃល៧០ដុ ្ល រ ជ
លកខខណ្ឌ តំរូវស្រមប់តប ្ត ញអគគិសនីចូលផទះ 

េដើមបីឱយ្របជពលរដ្ឋ ចតេភ្លើង           អគគីសនីបន 

និង្រតូវសងរេំ ះ្របក់កមចីេនះ មេ្រកយ។ 

 ថមពលស្រមប់ករចម្អិនម្ហូប រ មិន
ែមនជក្តីកង្វល់េទ។ េ យ រ េន មតំបន់ជ
េ្រចើនៃន្របេទសកមពុជ អុស និងធយូង ្រតូវបនយក
មកេ្របើ្របស់សំ ប់ករចម្អិនម្ហូប រ។ ជទូេទ
កររក មកេ្របើ្របស់មិនែមនជបញ្ហ េទ។ ្រកុម
្រគួ រែដលរស់េនកែន្លង ំងទីលំេនថមី េនភនំេពញ 
ទិញអុស-ធយូងមួយចំនួនពីផ រ េហើយពួកគត់ខ្លះ
េទរកអុសពីតំបន់េនែកបរៗេនះ។ ្រកុម្រគួ រេន
េខត្ត្រពះសីហនុ ចរកអុសបនេ យមិនបច់      
ទិញ។  

៥.២ ទឹក ្អ ត និងអនម័យ 

 សុវតថិភពទឹក និងករទទួលបនទឹកេ្របើ
្របស់ដ៏គត់ម៉ត់ និង អនម័យ មិនែមន្រគន់ែតមន 

រៈសំខន់ េ យ រថ ជក ្ត ែដល្រតូវករជ
ចំបច់បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តករខ្វះខត ចប ្ត ល
េឡើងនូវបញ្ហ ជេ្រចើន។ មនជំងឺជេ្រចើនបងកេឡើង
េ យ រករមិនទទួលបន បរ ិ ថ នរស់េនមន  
អនម័យ និងទឹកេ្របើ្របស់ែដលចំបច់ស្រមប់

អនម័យខ្លួន្របណ។ អសុវតថិភពខងអនម័យក៏ជ
បុព្វេហតុចមបងេធ្វើឱយបំពុលដល់្របភពផគត់ផគង់ទឹក ។ 

 ទឹកនិងអនម័យេនែតជបញ្ហ ចមបង េន
មកែន្លង ំងទីលំេនថមីភគេ្រចើន េ្រកមករសិក

េនះ ទំងជបញ្ហ ចំេពះមុខ និង បញ្ហ រយៈេពលយូរ
អែង្វង ្របសិនេបើ ជញ ធរមិនចត់វធិនករែកែ្រប

ថ នភពេនះេទ។ ជទូេទ េ្រចើនែតខ្វះទឹក ្អ ត 
គម ន្របព័នធលូ និង្របព័នធ ្របមូលសំ ម គម នបងគន់

ធរណៈ ឬ មនែដរបុ៉ែន្តយកតំៃលេ្របើ្របស់ៃថ្ល។ 
ជលទធផល ្រកុម្រគួ រជេ្រចើនបនរស់េនកនុង

ថ នភពគម នអនម័យ ំងពីេពលពួកេគផ្ល ស់ប្តូរទី
ំងមក។ ្រស្តី និងកុមរ ជអនកទទួលរងផលប៉ះ

ពល់ខ្ល ំងបំផុត េ យ រពួកេគ ចំ យេពល 
េនឯកែន្លង ំងទីលំេនថមីេនះេ្រចើនជងបុរស។  

ករទទួលបនទឹក ្អ តេ្របើ្របស់ 

 ករខ្វះទឹក ្អ ត ប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរដល់
្រកុម្រគួ រ្របជពលរដ្ឋេន អណ្តូ ង និងទំហំៃនករ 
ប៉ះពល់ ចតិចជងេនះ សំ ប់្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ 
េន្រតពំងអញច ញ ដំ ក់្រតយឹង ព នេឆះ និងអូរ
កមពុជ។ ទឹកមិនងយ្រសលួរកបនយកមកេ្របើ
្របស់េទ ជពិេសសកនុងរដូវ្របំង (េនរដូវវស  

្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើន្រតងទឹកេភ្ល ងទុកស្រមប់េ្របើ
្របស់)។ 

 មិនមនករភជ ប់ប ្ត ញផគត់ផគង់ទឹក ពី     
ទី្រកុងេទដល់ ្រកុម្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ េខត្ត្រពះ
សីហនុ ែដលរស់េនេលើទី ំងេ្រកមករសិក េនះ
េទ ។ េនឯ ព នេឆះ ្របជពលរដ្ឋ ជទូេទេ្របើទឹក 

អណ្តូ ងេនេលើចិេញច ើមផ្លូវ េនែកបរទី ំងែដលេគ
កំពុងរស់េន ែដល ្រតូវបនជនបរេទសមន ក់េចញ
ៃថ្ល ្ត រអណ្តូ ងេនះ េដើមបីេ យ្របជពលរដ្ឋ ច

៥៩ 

ជំពូកទី ៥
 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 



 

 

 

េ្របើ្របស់ទឹកបន ។ េនេពលែដលអណ្តូ ងេនះផ្តល់
ទឹកមិន្រគប់្រគន់ ្របជពលរដ្ឋ ្រតូវេទរកដងទឹកេន
អណ្តូ ងឆង យៗ េនកនុងភូមិជិតខង។ េន អូរកមពុជ 
អនកភូមិេទដងទឹកអូរែដលមនចមង យ ២គ.ម ពីភូមិ  

ពីេ្រពះអណ្តូ ងែដលពួកគត់បននំគន ជីក ំងពី
ដំបូងេនះ មិនមនជំេ េ្រជលមមែដល ចផ្តល់ទឹក
្រគប់្រគន់ មត្រមវូកររបស់ពួកគត់េទ។ 

 េន មកែន្លង ំងទីលំេនថមីភគេ្រចើនេន
ភនំេពញ ករផគត់ផគង់ទឹក្រតូវបន្រគប់្រគងេ យ អនក
អនកជំនួញឯកជន ែដលមនសិទធិផ្ត ច់មុខកនុងករ
្រគប់្រគងករផគត់ផគង់ទឹកេនទីេនះ។ ជទូេទ ្របជ

ពលរដ្ឋ្រតូវទិញទឹកែដលមន កនុងតៃម្លខពស់ជងតៃម្ល
ទឹកែដលេគទិញេ្របើ្របស់ កលពីមុនេពលមិនទន់
្រតូវបនេគបេណ្ត ញេចញមកទី ំងទំងអស់េនះ 

និង មនតៃម្លេទ្វដង ឬ ខពស់ជងតៃម្លទឹករបស់រ ្ឋ ករ
ទឹកស្វ័យយ័ត (WSA) ។៧៥ 

 េន្រតពំងអញច ញ ្រកុមហុ៊ន សួរ ្រសុ៊ន 
កលពីដំបូងបននំធុងទឹកធំៗចំនួន១៦មក ក់េន
ទី ំងថមីេនះ។ បុ៉នម នែខេ្រកយពីករផ្ល ស់ទីលំេន
របស់្របជពលរដ្ឋមក ្រកុមហុ៊នបនតភជ ប់ប ្ត ញ 

ទឹក របស់ WSA ចូលមកទី ំងេនះ និងបនេមក៉រ
បន្តេទឱយអនកជំនួញឯកជន។ េគបេងកើតកែន្លងែចក

៦០ 

្របអប់េលខ១០: ករ យតៃម្លេលើគុណភពទឹកេនអណ្តូ ង   

េ្រកយពី្របជពលរដ្ឋបនមកដល់ អណ្តូ ងភ្ល ម អងគករ UNICEF បនផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត េ យ ក់ធុងទឹក ្របែហលជ ២០ 
េនកែន្លងេផ ងៗគន  ៃនទី ំងេនះ។ ករផគត់ផគង់ទឹក បនដំេណើ រកររយៈេពលែតពីរបីែខបុ៉េ ្ណ ះ។ ំងពីេពលេនះមក ្របជ
ពលរដ្ឋទិញទឹកពី អនកលក់ទឹកឯកជន ឬក៏េ្របើ្របស់្របភពទឹកធមមជតិ េចញពីអណ្តូ ងមួយ និង្រសះទឹកពីរ។ 

 អណ្តូ ងទឹកចំ ស់េនមូល ្ឋ ន មនទឹកថ្ល ។ សថិតេនចមង យ្របែហលជ ១០០ែម៉្រតពី អណ្តូ ង េហើយ្រតវូ បនេ្របើ
្របស់េ យសហគមន៍មូល ្ឋ នផង និងេ យ្រកមុ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទី ំងមក រស់េនទីេនះផង ជទូេទគឺ
ស្រមប់ករចំអិនម្ហូប និងបរេិភគ។ អណ្តូ ងផ្តល់ទឹកមនក្រមិត េ យ រែត ទឹក ្រតវូេចញ មែខ ទឹកេនេ្រកមដី មធមមជតិ
របស់  េហើយេ យ រេគដងទឹកេ្រចើនញឹកញប់ផងែដរ។ ដូេចនះ មិន ចេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមវូករេ្របើ្របស់្របចំៃថងរបស់
អនកភូមិបនេទ ជពិេសស េនរដូវ្របំង។ បុគគលិករបស់ OHCHR ែដលចុះេទពិនិតយទី ំងេនះ កលពីែខកុមភៈ ឆន ំ២០១០ បន
សេងកតេឃើញអនកភូមិត្រមង់ជួរគន រង់ចំដងទឹកពីអណ្តូ ង ែដលទឹកនេពលេនះ មន កំពស់ែត៣០០មម បុ៉េ ្ណ ះពីបតអណ្តូ ង។ 

េកមង្របសុយួរធុងទឹកចំណុះ២០លី្រតមន ក់ បននិយយថ គត់្រតវូែតយួរទឹកចំណុះេសមើៗគន រេបៀបេនះ ្របំដងកនុងមួយៃថង េដើមបី
បំេពញ ត្រមវូកររបស់្រគួ រគត់។ អនកភូមិខ្លះ កំពុងែតេបកសេម្ល កបំពក់ េនែកបរអណ្តូ ងទឹក ែដលជេហតុនំ យ ច
បំពុល្របភពទឹកេនេ្រកមដីកនុងេពលអនគត។ ្រសះទឹកទីមួយសថិត េនចមង យ្របែហល ១៣០ម ពីអណ្តូ ង ែដលទឹកេនទីេនះ
មិន ្អ តេទ។ មនែត ២០ េទ ៣០ភគរយៃន្រគួ រែដលបនផ្តល់សមភ សន៍បុ៉េ ្ណ ះ បនេ្របើ្របស់ទឹក្រសះេនះ ជទូេទ
ស្រមប់េបកគក់ ងូត និងជួនកលស្រមប់បរេិភគ។ ្រសះេនះគម នសុវតថិភព ឬគម នករករពរេទ មនអនកភូមិមន ក់បនលង់
ទឹក នេពលកន្លងេទ ែដលេនះ ក់បីដូចជមូលេហតុ មួយេផ ងេទៀតែដល្រគួ រ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើន មិនេ្របើ្របស់ទឹក
្រសះេនះ។ ្រសះទឹកទីពីរ សថិតេនចមង យ្របែហល ២០០ ែម៉្រតពីអណ្តូ ង  េហើយ្របជពលរដ្ឋជងពក់ក ្ត លែដលបនផ្តល់
សមភ សន៍ បនេ្របើ្របស់ទឹក្រសះេនះ។ ្របជពលរដ្ឋែដលបនផ្តល់ករសមភ សន៍ទំងេនះយល់ថ ្រសះទីពីរេនះ េនជិតលមម
ស្រមប់ពួកគត់ េហើយ្រសះេនះមនបរមិណទឹក្រគប់្រគន់។ ក៏បុ៉ែន្ត ពួកគត់បនសំែដងនូវក្តីកង្វល់អំពីកង្វះខតទឹក និងគុណ
ភពទឹក េទៃថងខងមុខ េ្រពះមន្របជពលរដ្ឋេ្រចើន្រគួ រ ស់មកេ្របើ្របស់្រសះេនះ។ អនកជំនួញលក់ទឹកឱយអនកភូមិ ក៏មក
បូមទឹកពី្រសះេនះ និងយកទឹកមកពីបឹងែដលេនឆង យពីទីេនះ។  

ជំពូកទី ៥
 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៧៥ WSA កំណត់អ្រ តៃម្លទឹក បួន្របេភទ ្រស័យេលើករេ្របើ្របស់ មផទះនិមួយៗ មនលំ ប់ពី ៥៥០េរៀល េទ១២៧០េរៀល កនុងមួយែម៉តគូប។ 



 

 

ចយទឹកែតមួយកែន្លងបុ៉េ ្ណ ះ ស្រមប់ែចកចយ
ទឹកដល់េទ ្របជពលរដ្ឋ្របមណជ ៧០០-៨០០ 
្រគួ រែដលរស់េនជ្របចំេលើទី ំងេនះ។ ្របជ
ពលរដ្ឋ ្រតូវមក្រតងទឹក ក់ធុង និង ជញជូ នទឹកេទផទះ
ខ្លួនេ យខ្លួនឯង េ យបង់ៃថ្ល ៧០០េរៀល កនុងមួយ
ធុង ែដលមន ចំណុះ្របែហល២២០លី្រត។ តៃម្លេនះ
េសមើនឹង ៣៥០០ េរៀលកនុង១ ែម៉្រតគូប ខណៈែដរ 
តៃម្លទឹកទប បំផុតកំណត់េ យ WSA គឺ៥៥០ 
េរៀលកនុង១ែម៉្រតគូប ។ ជំេរ ើសផ ងេទៀត គឺ្របជពល 

រដ្ឋ ចជួលនរ មន ក់កនុងតៃម្លេទ្វរដង ស្រមប់
ជញជូ នទឹកមកឱយ ពួកេគដល់ផទះ។ ករមកដឹកជញជូ ន

ទឹកយកេទេ្របើ្របស់្រតូវករេពលេវ េ្រចើន
ស់ ជពិេសសមន ែតធុងទឹកចំនួនដប់ បុ៉េ ្ណ ះ

ែដលអនកជំនួញឯកជន ក់េ យ្របជពលរដ្ឋេ្របើ
្របស់សំ ប់ជញជូ នទឹកេនទី ំងេនះ។៧៦ េនះគឺជ
បនទុកយ៉ងធងន់ ជពិេសសស្រមប់្របជពលរដ្ឋែដល
្រតូវ េទតំបន់្របជំុជនកនុងទី្រកុងេដើមបីេធ្វើករ ពីេ្រពះ
គត់្រតូវែតេ្រកកពី្រពលឹម េដើមបីដឹកជញជូ នទឹកមក
ទុកេ្របើ្របស់ េហើយេនែត ្រតូវេទេធ្វើករយឺតេពល
ជញឹកញប់ ។ អនក្រគប់្រគងទឹកមិនេបើកទឹកេន
េពលយប់េទ។ 

៦១ 

ជំពូកទី ៥
 

 លទធផលពិេ ធន៍ពីករវភិគទឹកេន
វទិយ ថ នប៉សទ័របង្ហ ញថ ្របភពទឹកទំងបី
សុទធែត មិន ចបរេិភគបនេទ។ ក៏បុ៉ែន្ត 
េ យ រែតទឹកេនះមិនមនក្រមិតជតិែដក
ឬក៏ េសនិកខពស់ ដូេចនះ មនសុវតថិភព ច
បរេិភគបន េនេពលែដលបន ំពុះដល់
ក្រមិត១០០អង  ឬក៏្រតវូបន បន ុតជមួយ
នឹងត្រមងេស ៉មិក។ ្របជពលរដ្ឋ្រគប់្រគួ រ 
ែដលបនផ្តល់សមភ សន៍ សុទធែតបន ំ ឬបន ុ
តទឹកេនះ។  

 ជធមម  អនកភូមិេ្របើ្របស់ធុងចំណុះ 
២០ លី្រត េដើមបដឹីកទឹកពី្របភពទឹកទំងេនះ 

េទលំេន ្ឋ ន។ េសទើរែត ៦០ ភគរយកនុង
ចំេ ម្របជពលរដ្ឋែដលបនផ្តល់សមភ សន៍ 

មនពងស្រមប់ស្តុកទឹក។ ចំែណកឯ៤០ភគរយ េទៀតមនែតធុងជ័រចំណុះ២០លី្រតមួយចំនួន បុ៉េ ្ណ ះស្រមប់ស្តុកទឹក។ 

្របជពលរដ្ឋ ចេ្របើ្របស់ទឹកពី្រសះ និងអណ្តូ ងេ យគម ន ករគិតៃថ្លេទ។ អនកជំនួញឯកជន លក់ទឹក តៃម្ល២០០េរៀល កនុង
២០លី្រត ។ ្របសិនេបើ យកេទឱយដល់ផទះរបស់្របជពលរដ្ឋផទ ល់ ទឹកមនតៃម្លចេន្ល ះពី៣០០០ េទ ៤០០០េរៀល កនុងមួយពង 

ែដលជធមម ពងទឹកែដល្របជពលរដ្ឋ េ្របើ្របស់មនចំណុះ២០០ លី្រត។ ទឹកមួយពងេ្របើបន្របែហលជ ២េទ៧ៃថង 
្រស័យេទ ម្រគួ រនីមួយ។ ជិត៦០ភគរយៃន ្រកមុ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋេ្របើ្របស់ទឹក១៥លី្រតកនុង១ៃថងស្រមប់មនុស

មន ក់ និង ៤០ភគរយ េទៀតេ្របើែត ១០ លី្រតបុ៉េ ្ណ ះកនុងមួយៃថងស្រមប់មនុស មន ក់។ 

្រសះទឹក េនភូមិអណ្តូ ង ែថ្លងអំណរគុណចំេពះករថតរបូេ យ: B.Keat/OHCHR 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៧៦ អនកមកដឹកជញជូ នទឹក ្រតវូ ក់េវណគន េ្របើធុងទឹកែដលមនេ យ្រតវូរង់ចំេនកែន្លងែចកចយទឹករហូតដល់េពលបន ធុងេដើមបីដឹកជញជូ នទឹកេទផទះ
ខ្លួនេ យខ្លួនឯង ។ 



 

 

 េនដំ ក់្រតយឹង មនេហ ្ឋ រចនសមព័នធ
ផគត់ផគង់ទឹកស្រមប់េ្របើ្របស់។ ្របព័នធផគត់ផគង់ទឹក 

េនះ្រតូវបន្រគប់្រគង េ យអនករកសីុឯកជន្របជ
ពលរដ្ឋ្រតូវែតបង់ៃថ្លតភជ ប់ប ្ត ញចូល ផទះែល្វង
របស់ពួកេគ។ ្រស័យេទ មទី ំងៃនផទះែល្វង 

អនកផគត់ផគង់ទឹក ចបដិេសធករតភជ ប់ប ្ត ញទឹក
ចូលផទះ ែដលករេនះបនបងខំឱយ្របជពលរដ្ឋ្រតូវេទ
ដងទឹក ពីអណ្តូ ង កនុងភូមិជិតខង ឬទិញទឹកជធុងឬ
ជេប៉ត។ អនកផគត់ផគង់ទឹកក៏ ចគិតៃថ្លេទ្វដងេលើតៃម្ល
របស់ WSA ែដរ។ ្របជពលរដ្ឋបនត្អូញែត្អរថ កុង
ទ័រទឹកេដើរេលឿនជង កលពីេពលែដលពួកគត់ 
ធ្ល ប់េ្របើទឹកែដលភជ ប់ប ្ត ញរបស់ WSA េនកនុងទី
្រកុង េហើយថទឹកមិនមនេចញ្រគប់្រគន់េទ។ 

ជីវករ និង អនកជួលផទះ ែដលបនរស់េន ម
ចិេញច ើមផ្លូវរហូតមកដល់ ែខធនូ ឆន ំ២០០៩ ្រតូវែតទិញ
ទឹកមួយេប៉ត ចំណុះ ២០លី្រត ពីអនកជំនួញឯកជន 
តៃម្ល២០០េទ៣០០េរៀល។ 

 េន ទួលសំបូរ មិនមនទឹក ្អ តេទកនុង       
រយៈេពលជេ្រចើនែខេ្រកយពីករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន។ 

្របជពលរដ្ឋេ្របើទឹកអណ្តូ ង ែដល្រតូវបន យតៃម្ល
ថមិន ចផឹកបន ស្រមប់ងូត និងសំ តសំេលៀក
បំពក់ (ជួនកលស្រមប់ចំអិនម្ហូប រនិងផឹក)
។៧៧ ស្រមប់ករចំអិន រ និងផឹក ្របជពលរដ្ឋ
ភគេ្រចើនបនទិញទឹក តៃម្ល១២០០េរៀល កនុង២០លី
្រត ែដលេ្របើបនមិន េលើសពី២េទ៣ៃថងេទ។ ថ ន
ភពមិនមននិរន្តរភពេទ បុ៉ែន្តបនផ្ល ស់ប្តូរគួរឱយកត់
សមគ ល់ េនេពលែដលអងគករ Caritas េរៀបចំជីកអ
ណ្តូ ងថមីមួយ និង ក់ធុងទឹកធំមួយ ស្រមប់ផគត់ផគង់ 

ទឹកេទសហគមន៍េ យឥតគិតៃថ្ល។ មែផនករ
ែដលបនេ្រគងទុក ដល់ែខកកក  ឆន ំ២០១០េនះ 
ករែថទំ្របព័ន្ឋផគត់ផគង់ទឹកេនះ នឹង្រតូវ្របគល់ឱយស

ហគមន៍ ែដល្រតូវរមួគន  កំណត់តៃម្លសមរមយមួយ
ស្រមប់ករេ្របើ្របស់ទឹក ។ ថវកិរែដលបន្របមូល
បនមកពីៃថ្លទឹក នឹង្រតូវេ្របើ្របស់សំ ប់សកមមភព
សហគមន៍ ។ 

 កលពីេពលថមីៗេនះ ជធនីភនំេពញ
បន្របកសថ សហគមន៍េនអណ្តូ ង និង្រតពំង
អញច ញ នឹង្រតូវតភជ ប់ប ្ត ញផគត់ផគង់ទឹកេមពីWSA 

មរយៈមូលនិធិែដលផ្តល់ េ យសមគមអន្តរ
ជតិៃនប ្ត ទី្រកុងនិយយភ ប ងំ។ គេ្រមង
េនះ េ្រគងនឹងចប់េផ្តើមដំេណើ រករេនកនុងែខមីន ឆន ំ
២០១០េនះ បុ៉ែន្តមកដល់ែខមិថុន គេ្រមងេនះេន
មិនទន់ចប់េផ្តើម េនេឡើយេទ។ តំ ងសហគមន៍
េនអណ្តូ ង បននិយយថ ករតភជ ប់ប ្ត ញទឹក

ចនឹង្រតូវពនយេពល រហូតដល់ េពលែដល  
ជធនីភនំេពញសង់ផទះែល្វងរចួ ល់ ។ ករតភជ ប់   

ប ្ត ញទឹក គឹជករែកលម្អដ៏សំខន់ស្រមប់
្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ េហើយក៏ជួយពួកគត់កនុងករ
កត់បនថយចំ យស្រមប់ជីវភពរស់េន។(សូម
េមើលផងែដរ ្របអប់េលខ១០) ។ 

 េ យ រែតក ្ត លំបកកនុងកររកទឹក
្អ ត និងតៃម្លៃថ្លែដល្របជពលរដ្ឋ្រតូវចំ យេលើ

 ដូេចនះ្របជពលរដ្ឋ បនកត់បនថយករេ្របើ្របស់
ទឹករបស់ពួកគត់ េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងករេ្របើ
្របស់ទឹក មុនេពលបេណ្ត ញេចញ។ ឧទហរណ៍ 

្របជពលរដ្ឋេនអណ្តូ ង បនឱយដឹងថ ឥឡូវេនះពួក
គត់េ្របើ្របស់ទឹកែត១០េទ១៥លី្រត បុ៉េ ្ណ ះកនុង
មួយៃថងស្រមប់សមជិកមន ក់។ េយងេទ មអនក
ជំនញឯក ជ ស្តីពីកតព្វកិចចសិទធិមនុស ទក់ទង
េទនឹងករេ្របើ្របស់បន ទឹក ្អ ត និងសុវតថិភព  

អនម័យ បញជ ក់ថ បរមិណទឹក២០លី្រតកនុងមួយ

៦២ 

ជំពូកទី ៥
 

ជំពូទី៥ ៖  ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៧៧ អងគករ Samaritan’s Purse ករ យតំៃលពីគុណភពទឹក ៃថងទី ២៣ ែខ មិថុន ឆន ំ ២០០៩ ។ 



 

 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេន

ៃថងស្រមប់មនុស មន ក់គឺជ រង្វ ស់អបបរមែដល្រតូវ
ករចំបច់េដើមបី េធ្វើេ យ្របជពលរដ្ឋទទួលបន  
កំរតិចំបច់ជអបបរមៃនសិទធិទទួលបនទឹកេ្របើ
្របស់ បុ៉ែន្តេទះជេនកនុងក្រមិតេនះក្តីក៏កង្វល់ពី
បញ្ហ សុខភពេនែតមនដែដល។ រ ្ឋ ភិបលគួរែត
មនេគលជំហរធនឱយ្របជពលរដ្ឋខ្លួនទទួលបន
ទឹកេ្របើ្របស់យ៉ងេ ច ស់ ៥០ េទ១០០លី្រត
កនុងមួយៃថងស្រមប់មនុស មន ក់។៧៨ 

អនម័យ 

អនម័យ្រតូវេគេ្របើេដើមបីនិយយអំពីទិដ្ឋភពេផ ង
ជេ្រចើនៃនអនម័យទក់ទងនឹង ងកយ ដូចជ ករ
មនបងគន់េ្របើ្របស់ និងមនកែន្លងេចលសំ ម ឬ
ដុតសំ ម។ បទ ្ឋ នសេ្រងគ ះបនទ ន់អន្តរជតិបន
ែណនំឱយ េ្របើបងគន់មួយស្រមប់មនុស យ៉ងេ្រចើន
២០នក់់ ែដលជករេឆ្លើយតបនឹងករណីៃន ថ ន
ភពេ្រគះមហន្ត យ េដើមបីរក បនបទ ្ឋ នអបបបរ
មៃនសុខភព សុវតថិភព េសចក្តីៃថ្លថនូរ និង 
សុខុមលភព។៧៩ កែន្លង ំងទីេនលំេនះថមី និង
លំេន ្ឋ នភគេ្រចើន សថិតេ្រកមករសិក េនះ មិន
មនសូមបីែតបងគន់ ធរណៈ។ មនែតេនសហ
គមន៏អភិវឌ ន៍មនជ័យ ទួលសំបូរ និងផទះែល្វងេន
ដំ ក់្រតយឹងេទ ែដលមនសង់បងគន់ជប់នឹងផទះ 

នីមួយៗ។ ថ នភពេនះជករឆ្លុះបញច ងំកនុងក្រមិត
មួយ េលើ ថ នភពទូេទេនទូទំង្របេទស

ែដល មករប៉ន់ ម ន ថេនឆន ំ២០០៤ មន្របជ
ពលរដ្ឋកមពុជ្របែហលជ ១៧ភគរយបុ៉េ ្ណ ះ 

ែដលមនបងគន់េ្របើ្របស់្រសប មបទ ្ឋ នសម 

រមយ។៨០ 

 ្របជពលរដ្ឋេនអណ្តូ ង  ដំ ក់្រតយឹង 
និង្រតពំងអញច ញ បេនទ របង់ពស លពសកល 
េនជំុវញិកែន្លង ងំទីលំេនថមីរបស់ខ្លួន ឬេនេលើ
លែ្រសេនែកបរៗេនះ(ឬកនុងករណីដំ ក់្រតយឹង 

េន មផទះែល្វង ែដលេគកំពុងសង់មិនទន់រចួ ល់ 
េនជិតទី ំងេនះ)។ ្រស្តីេ្រចើនែតេទបេនទ របង់
េពលេទៀបភ្លឺ ឬ េទបេនទ របង់េពល្រពលប់េ យ 

មូលេហតុៃនករខម ស់េអៀន ។ ករបេនទ របង់ ែបប
េនះ មនករណីខ្លះបនបងកឱយមនភព នតឹង
ជមួយនឹងសហគមន៍មូល ្ឋ ន ែដលេមើលេឃើញថ
្រកុម្រគួ រែដលមករស់េនថមីេនះ េធ្វើឱយមនករខូច
ខតដល់ លែ្រស ឬ មនករគំ មកំែហងដល់   

បរ ិ ថ នរស់េនរបស់ខ្លួនគត់ េហើយមច ស់ែ្រសបន
ែ្រសកេដញអនកមកបេនទ របង់េនេលើ ឬ ែកបរែ្រសខ្លួន 
ឱយេចញេទឆង យ។ ករបេនទ បង់ពស លពស
កលបងកឱយមន និភ័យយ៉ងពិត្របកដ ជមិន
ខន េហើយេនឯអណ្តូ ង ថ នភពពិតជធងន់ធងរ។ 
ក្លិន មកធំុ យភយខ្ល ំង េនេពលចូលេទែកបរ 
ឬចូលេទខងកនុងទី ំងេនះ។ មក្រតូវហូរចូល
េទកនុងតំបន់ ផទះសំែបងែដលមនុស រស់េនវញិ េន
េពលមនេភ្ល ង និងទឹកលិច។  

 មនបងគន់អនម័យ ្របែហលជ១០ (មន
ពីរជួរ) េនអណ្តូ ង៨១ បុ៉ែន្តបងគន់ទំងេនះ ្រតូវចក់
េ រ េហើយ្របជពលរដ្ឋែដលេ្របើ្របស់បងគន់្រតូវ
បង់្របក់ ២០០េរៀល េពលចូលេ្របើម្តងៗ។ េន

៦៣ 

ជំពូកទី ៥
 

 ៧៨ http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/docs/watersant.pdf 

៧៩ េសៀវេភ Sphere Project ជំពូកទី ២ ។ 

៨០  ធនគរពិភពេ ក កមមវធីិទឹក ្អ ត និងអនម័យ – តំបន់ សីុ េគនយ៍ និងប៉ សីុហ្វកិ, “ផលប៉ះពល់េសដ្ឋកិចចេ យ ក ្ត អនម័យេន្របេទសកមពជុ 
ករសិក េលើ្របេទសចំនួន៥មន កមពុជ ឥណ្ឌូ េនសីុ វ ហ្វលីីពីន និងេវៀត ម (ឆន ២ំ០០៨) [ពីេពលេនះតេទេ ៈ ករសិក ពីក ្ត អនម័យេ យ
ធនគរពិភពេ ក] ។ 
៨១ បងគន់្រតវូបន ងសង់េ យ មូលនិធិពីអងគកររបស់សង្ហបូរ ី និង េ យមនករគំ្រទពី ជធនីភនំេពញ នយក ្ឋ នែថទំសុខភព
ជនបទៃន្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ និង អងគករទឹកេភ្ល ងកមពុជ ។  



 

 

ដំ ក់្រតយឹង ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េន មដងផ្លូវ 
្រតូវបង់ ៣០០ េរៀល ស្រមប់ករេ្របើ្របស់បងគន់មួយ
េលើកៗ។ ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើនបនដឹងថ មន
បងគន់អនម័យ េនទី ំងែដលខ្លួនរស់េន បុ៉ែន្តមិន
េ្របើ្របស់ េទ េ្រពះពួកគត់្រកី្រកខ្ល ំង ស់ ែដល
គម នលទ្ឋភពបង់្របក់ៃថ្លេ្របើ្របស់េនះេទ េហើយសុខ 

ចិត្តទុក្របក់ចំ យេលើករទិញទឹកវញិ ។  

 េនឯ ព នេឆះ ្របជពលរដ្ឋក៏េទរកដីទំេនរ 
និងគុេមព តៃ្រពេនែកបរៗ េដើមបីបេនទ របង់ែដរ។  

 េ្រកពីដំ ក់្រតយឹង ែដលមន្រកុមហុ៊ន
្របមូលសំ ម “សីុន្រទី” ពីភនំេពញចូលេទ្របមូល
សំ ម មិនមនសហគមន៍ មួយមន្របព័នធ
្របមូលសំ មែបបេនះេទ។ ជលទធផល្របជពលរដ្ឋ
េចលសំ មេនជំុវញិខ្លួន េនកនុងតំបន់ ំងទីលំេន
ថមីេនះ ឬអនកខ្លះដុត េចល ។ ្របករេនះេធ្វើឱយសុខ
ភពសហគមន៍ ែដលកំពុងែតដុន ប្រ ប់កន់ែត
្រទុឌេ្រទមែថមេទៀត។ មិនមន្របព័នធលូ ឬប ្ត ញ
បង្ហូរទឹកកកសំណល់ េនកែន្លង ំងទីលំេនថមីេនះ 
ឬេន ែកបរៗេនះេទ។ េនរដូវេភ្ល ងទីេនះលិចទឹក 
និងគម ន្របព័នធលូ ឬ្រប យបង្ហូរទឹកកក សំណល់ 
េចញពីកែន្លង ំងទីលំេនថមីេនះេទ។ ជេរឿយៗ 

្របជពលរដ្ឋគម នមេធយបយ េដើមបីករពរផទះ
សំែបងរបស់ពួកគត់ពីករលិចទឹកេទ ែដលេធ្វើឱយ
សុខភព ្របឈមនឹង េ្រគះថន ក់កន់េ្រចើនេឡើង។ 

 ្រគូេពទយ ែដលផ្តល់េស ែថទំសុខភពជ
្របចំដល់សហគមន៍ែដលមក ំងទីលំេនថមី បន 
េឃើញលកខខ័ណ្ឌ ជេ្រចើន ែដលមនជប់ទក់ទងជ
ទូេទ េទនឹងទី ំងែដលខ្វះអនម័យ េហើយែដល
ជលទ្ឋផលនំមកនូវករខ្វះខតអនម័យ ងកយ
យ៉ងធងន់ធងរ(សូមេមើលែផនកទី ៥.៦ សុខភព)។ 

៥.៣ សុវតថិភពខងករកន់កប់ដីធ្លី 

 េយងេទ ម្រកុម្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ
ែដលបន ំងទីលំេនថមី ករមនសុវតថិភពខងករ 
កន់កប់ដីធ្លី មនន័យថ ្រតូវបនករពរពីករដក
ហូតយកដី ឬលំេន ្ឋ នេ យមិនសម័្រគចិត្ត េលើក
ែលងែត មរយៈនីតិវធីិចបប់ និង ជករកន់កប់
េ យគម នករបំភិតបំភ័យនិងករគំ មកំែហងេផ ងៗ 

េទៀត ែដលជ ទិភពចមបងមួយកនុងចំ ម ទិ
ភពចមបងៗដៃទេទៀត។ េន្រគប់កែន្លង ំងទីលំេន
ថមីទំងអស់ ្របជពលរដ្ឋបនបង្ហ ញពី រៈសំខន់
ៃនករមនដីឡូត៍ និងលំេន ្ឋ ន្របកប េ យសុវតថិ
ភព េដើមបីឱយពួកគត់រស់េនេ យ រមមណ៏សងប់ 
និងេដើមបីេ យ ពួកេគមនលទធភពគិតគូរពីកររក
ករងរេធ្វើ និងេធ្វើែផនករស្រមប់  អនគត។ វធិន
ករផ្តល់សុវតថិភពខងករកន់កប់ដីធ្លី ជូន្របជ
ពលរដ្ឋេន មកែន្លង ំងទីលំេនថមីទំងអស់ មន
លកខណៈខុសែប្លកគន ពីកែន្លងមួយេទកែន្លងមួយេទៀ
ត។ 

រមមណ៍គម នសុវតថិភព របស់្របជពលរដ្ឋែដលបន
មក ងំទីលំេនថមី 

េ យខ្វះភព្របកដនិយមចំេពះករកន់កប់ដីធ្លី 
ែដលពួកគត់កំពុងរស់េន មនសហគមន៍ េ្រកម
ករសិក េនះ មួយចំនួន បង្ហ ញថ ពួកេគមនភព

ទ ក់េសទើរ េដើមបីកររស់េនជប់ ប់ េនកែន្លង ំង
ទីលំេនថមីេនះ ឧទហរណ៍ ដូចជ មិន ៊ ន ក់ទុន
េធ្វើជំនួញ ឬក៏សង់ផទះរងឹមំ ជេដើម ជពិេសស
ចំេពះករណីៃនប ្ត សហគមន៍ ែដលមិនបន
ទទួលដីជផ្លូវករ េ្រកយពីករបេណ្ត ញេចញ ដូចជ
ករណី សហគមន៍ ព នេឆះ (ែដលកំពុង រស់េន ម
ចិេញច ើមផ្លូវ ំងពីឆន ំ ២០០៧) ជីវករ និង អនកជួល
ផទះ េនដំ ក់្រតយឹង ក៏ដូចជ ្របជពលរដ្ឋែដល
កំពុងរង់ចំទទួលដីឡូតិ៍ផ្លូវករេនអណ្តូ ង( អនកមិន
ទន់ចូលឡូតិ៍)ជេដើម។ 

៦៤ 

ជំពូកទី ៥
 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេន



 

 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៦៥ 

ជំពូកទី ៥
 

្របអប់េលខ១១:  អណ្តូ ងៈ  េទ្វរេ្រគះៃនចំនួន្របជពលរដ្ឋ និង ដីឡូដិ៍ែដលមនករទទួល គ ល់ និង មិនទន់
មនករទទួល គ ល់ 

  

 ្រកមុ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋេន អណ្តូ ង  ្រតវូបនែបងែចករ ងអនកែដលរស់េនេលើ “ដីឡូតិ៍ផ្លូវករ” (អនកចូលឡូតិ៍)និង 

អនកែដលរស់េនេលើ “ដីឡូតិ៍មិនផ្លូវករ”(អនកមិនទន់ចូលឡូតិ៍)។ កនុងរយៈេពលបុ៉នម នសប្ត ហ៍ៃនករបេណ្ត ញេចញ ជញ ធរ 

បនកំណត់ែបងែចកដីជ ៧៧៧ ឡូតិ៍ ែដលមួយឡូត៍ៗ មនទំហំ ៤ម គុណ ៦ម កនុងេគលបំណង េផទរ ជផ្លូវេទឱយ្របជ

ពលរដ្ឋ។ ជធនីភនំេពញ និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន បនែចក  “ ដីឡូត៍ផ្លូវករ” ទំងេនះ មរបូភពជេ្រចើន ដូចជ េនឯ

ពិធីមួយ កលពីៃថងទី ២២ ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៦ (េនេពលដីចំនួន៣០៦ឡូត៍ ្រតវូបន្របគល់ជូន្របជពលរដ្ឋ)៨២ ឬ មរយៈ

ករចុះេឈម ះ្រគួ រនីមួយៗ កនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន េំនះ ឬក៏ មរយៈករ ែចកផទះែល្វងែដល ងសង់េ យមូលនិធិ UPDF 

។ េយង មអភិបលរង ជធនី ដីឡូត៍ផ្លូវករ ្រតវូបន្របគល់ជូន្រកមុ្រគួ រ ែដលមកពីសំបុកចប កនុងសងក ត់ទេន្ល  

ប ក់  និងែដលបនទទួល គ ល់េ យ ជញ ធរ ។ ្របជពលរដ្ឋ ែដលមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ កនុងករទទួលដីឡូតិ៍

ផ្លូវករេនះ ចមនចំនួនរហូតដល់ ៦០០្រគួ រ ចំែណកឯ្របជពលរដ្ឋដៃទេទៀតសុទធែតអនកមកពីតំបន់េផ ង។៨៣ ្របជ

ពលរដ្ឋែដលបនទទួល ដីឡូត៍ផ្លូវករ ទទួលបន “ប័ណ្ណ” មនេបះ្រ មួយែដលបញជ ក់ពីេលខដីឡូតិ៍និងេឈម ះអនកទទួលដីពី

ជញ ធរថន ក់្រសុក។ ក៏បុ៉ែន្ត ចំេពះ អនកែដលេនមិនទន់បង់រេំ ះ្របក់កមចីទិញផទះែល្វងUPDF ចប់សព្វ្រគប់ េនមិនទន់

ទទួលបនឯក រជផ្លូវករ មួយពីអជញ ធរ េនេឡើយ។ េយង មអនកតំ ងសហគមន៍ បនឱយដឹងថ មកដល់ឆន ំ

២០០៩ មន្របជពលរដ្ឋ៥២៥្រគួ រ បនទទួលដីឡូតិ៍ផ្លូវករ មវធីិេផ ងៗគន ទំំងេនះ។ ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន្រគួ រ

ែដលបនផ្តល់បទសមភ សន៍ និង ែដលបនអះ ងថខ្លួនជ្របជពលរដ្ឋ មកពីសំបុកចបពិត្របកដ បនសំែដងពីក្តីកង្វល់

ចំេពះករែដលពួកគត់េនមិនទន់ទទួលបនដីឡូតិ៍ផ្លូវករេនេឡើយ។  

 មិនដឹងចបស់េទថេតើ បចចុបបននមន្របជពលរដ្ឋបុ៉នម ន្រគួ រែដលរស់េន អណ្តូ ង។ េយង ម ជធនី
ភនំេពញថ ចនឹងមនរហូតដល់េទ ១,៥០០្រគួ រ។ ក៏បុ៉ែន្ត តំ ងសហគមន៍បននិយយេ យេយងេលើករ្រសង់  

សថិតិ្របជពលរដ្ឋមួយ ែដលេធ្វើេឡើង កនុងឆន ២ំ០០៩ ែដលរកេឃើញថ មន្របជពលរដ្ឋ ៨៣២្រគួ រ រស់េនជអចិៃ្រន្តយ៍
េន អណ្តូ ង។ ្របធនភូមិ និងជំនួយករភូមិ បនប៉ន់ ម នថ មន្របជពលរដ្ឋ្របមណពី ១,៦០០ េទ១,៨០០ ្រគួ រ េន
ចុងឆន ំ២០០៩។ េ យ រែតតួេលខខុសគន ដូេចនះ ជញ ធរចំបច់ គួរែតចុះេធ្វើសថិតិមួយេដើមបកំីណត់ឱយចបស់អំពីចំនួន
្រគួ រេ យ រចំនួនផទះៃន្រគួ រែដលរស់េនទីេនះ មនផលប៉ះពល់េ យផទ ល់េទេលើែផនករលំេន ្ឋ ននេពល

៨២ េនឯពិធីមួយ្របែហលជបុ៉នម នសប្ត ហ៍េ្រកយករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ជញ ធរ្រកងុនិងខ័ណ្ឌ បន ន្របកសេឈម ះ ្របជពលរដ្ឋ ៣១៦ ្រគួ រ ែដល
មនសិទធិទទួលដីឡូតិ៍ ។ តំ ង្រគួ រ្រតវូបនេគេ ម្តងមន ក់ៗ ឱយឈរេនចំេពះមុខហ្វងូមនុស  េហើយបនទ ប់ មកេគេធ្វើករអះ ងជ ធរណៈថេតើ 
្រគួ រនិមួយៗពិតជអនកែដលបនរស់េនកនុងសំបុកចប មុនករបេណ្ត ញេចញែមនឬេទ េហើយ អនកសំបុកចបពិត្របកដ ទទួលបនដីមួយឡូតិ៍េនអណ្តូ
ង។ េនចុងពិធីេនះ ្របជពលរដ្ឋេ្រចើនជង ១០ ្រគួ រ្រតវូបន លប់េឈម ះេចញពីបញជ  ី េ យ ជញ ធរ េ យ រថបនែក្លងបន្ល ំែដលនំឱយចំនួន្របជ
ពលរដ្ឋចុះមកេនចំនួន ៣០៦ ្រគួ រ ។ 

៨៣ កិចចសមភ សន៍ជមួយអភិបលរង ។ 



 

 

្រគួ រ្របជពលរដ្ឋភ័យខ្ល ចថ ពួកគត់ ចនឹង្រតូវ
េគបេណ្ត ញេចញេទៀត និងបនបញជ ក់ថ មនពកយ
ចចម ៉មនិយយតៗគន ថ ជញ ធរនឹងផ្ល ស់ប្តូរទី

ំងរបស់ ពួកគត់េទៀត េ យេទរស់េន្រសកុ
ឱ ល់ កនុងេខត្តកំពង់សព ឺឬេទតំបន់ មួយេន ម
េខត្ត។ ្របជពលរដ្ឋបនសំែដងេចញនូវ ក្តីកង្វល់ថ 
ពកយចចម ៉មែបបេនះ ចជករពិត ពីេ្រពះ
ពួកគត់ដឹងថ ចំនួន្រគួ រ្របជពលរដ្ឋែដលរស់
េនអណ្តូ ង ្របែហលជមនេ្រចើនជងដីឡូត៏ិែដល
មន ។ 

 សុវតថិភពខងករកន់កប់ដីធ្លី ច
ស្រមួលដល់ករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិរបស់្របជ
ពលរដ្ឋ។ ផទុយេទវញិកង្វះ សុវតថិភពខងករកន់
កប់ដីធ្លី េធ្វើឱយប៉ះពល់ជអវជិជមនដល់សិទធិមន 

ករងរេធ្វើ និងលទធភពែស្វងរកករងរេធ្វើ។ ្រគួ រ
មួយរស់េន មចិេញច ើមផ្លូវ េនដំ ក់្រតយឹង បន
និយយឱយដឹងអំពី រេបៀបែដលកូន្រសីចបងរបស់គត់

ចេធ្វើករេនេ ងច្រកេនែកបរេនះបន េ យ 

រគត់និយយភូតកុហក់ អំពីទី ំងែដលគត់
កំពុងរស់េន។ ម្ត យរបូេនះបននិយយថ “ខញុំ្រតូវែត
កុហក េដើមបីឱយកូន្រសីរបស់ខញុំបនករងរេធ្វើ 
ពីេ្រពះខញុំបនលឺពីបុគគលិក្រកុមហុ៊ននិយយថ ្រកុម
ហុ៊ន  7 NG មិនចង់េ្រជើសេរ ើស្របជពលរដ្ឋ ែដលរស់
េនកនុងតង់ មចិេញច ើមផ្លូវឱយេធ្វើករេទ េទះជ
ករងរេ ងច្រក ឬ ករងរសំណង់ក៏េ យេ្រពះ 

“េគមិនចង់ឱយ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនកនុងតង់មន
្របក់ចំណូលល្អ្របេសើរ និងរស់េនទីេនះ” េទ។ 
ដូេចនះ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើនែដលេធ្វើករេនេ ង
ច្រក គឺជអនករស់េន មផទះែល្វង។ មនករអះ ង
ថអនកែដលរស់េន មចិេញច ើមផ្លូវែដលបនករងរ

 ្រស្តីមួយ្រកុមមកពីសហគមន៍ ព នេឆះបន
ពនយល់ថៈ  

“្របសិនជេពល េគេ យដីេយើង េយើង
្រតូវែតមនឯក ររងឹមំចបស់ ស់ េដើមបី
ករពរខ្លួនេយើងពីករបេណ្ត ញេចញេទៀត។ 

 េហើយេបើមនដីមនសុវតថិភពេហើយ េយើង
ក៏ ចេធ្វើដំេណើ រេទរកសីុ ឬរកករងរេធ្វើ 
េនទីជិត ឬឆង យ មែដលេយើងចង់ េ យ
មិនគិតបរមភអំពីករបត់បង់ដីរបស់េយើង ឬ
បរមភថនឹងមនេរឿងអ្វីេកើតេឡើងដល់កូន
េចរបស់េយើង េនេពលែដលេយើងមិនេន
ផទះ” ។  

សហគមន៍ ព នេឆះ បនទក់ទងដល់ ជញ ធរថន ក់
េខត្ត និងជតិ រមួទំងនយករដ្ឋម្រន្តីេទៀត េដើមបីសំុ
ឱយមនករផ្តល់ដីេ យពួកគត់ ែដលរហូតមកដល់
េពលេនះពួកគត់េនកំពុងែត          រង់ចំចេម្លើយេន 

េឡើយ។៨៤ ជីវករ និង អនកជួលផទះ ែដលរស់េនឯ
ដំ ក់្រតយឹងរហូតទល់ែតេគផ្តល់ដីេ យកនុងែខ
ធនូ ឆន ំ២០០៩ ក៏បននិយយឱយដឹងដូចគន េនះែដរ ពី

រមមណ៍មិនមនសុវតថិភព និង គម នលទ្ឋភពបន្ត
រស់េនកនុងជីវភពរបស់ពួកេគែបបេនះ តេទេទៀត
បន។  

 ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនេលើដី “មិនផ្លូវករ” 
(សូមេមើល្របអប់េលខ១១ ខងេ្រកម) េន អណ្តូ ង  

មន រមមណ៍ថ ពួកគត់ក៏គម នសុវតថិភពខងករ
កន់កប់ដី ផងែដរ។ េគ្របប់ពួកគត់ថ ពួកគត់
្រតូវរស់េនេ យជប់ ប់េនេលើដីេនះ រយៈេពល
៥ឆន ំ េដើមបីទទួលបនបណ្ណ័ មមសិទធិ ថ ពរ។ ក៏បុ៉ែន្ត 
ពួកគត់មិនែដលបនទទួលឯក រែដលមនករ
បញជ ក់ទទួល គ ល់ពីករកន់កប់ដី ពី ជញ ធរេទ។ 

៦៦ 

ជំពូកទី ៥
 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៨៤ កលពីេដើមឆន ំ ២០១០ ្រកុម្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនេគ្របប់ថ ជញ ធរថន ក់ជតិបនែណនំ ជញ ធរេខត្ត ឱយែស្វងរក ដី េដើមបីែចកឱយពួកគត់ ។ 
ក៏បុ៉ែន្ត េនេពលែដលតំ ងសហគមន៍េទជួប ជញ ធរេខត្ត ពួកគត់្រតវូបនេគ្របប់ថ សហគមន៍្រតូវែត បង្ហ ញនូវលិខិតេចញេ យថន ក់ជតិ ។ 
្របធនភូមិបន្របប់បុគគលិក OHCHR កលពីែខវចិឆិក ឆន ំ ២០០៩ ថ េខត្ត កំពុងពិចរ អំពីករផ្តល់ដីជូនអនកភូមិ្របែហលជ ៧០្រគួ រ េន
កនុងសងក ត់េផ ងមួយេទៀត ។ 



 

 

េធ្វើជកមមករសំណង់  ទទួលបន្របក់តិចជងអនក
ែដលរស់េនផទះែល្វង។ 

 ករខ្វះសុវតថិភពខងករកន់កប់ដីធ្លី ជ
ចំែណកែដលប ្ត លឱយ្របជពលរដ្ឋ រស់េន 
េ យ ក្តីបរមភនិងមន រមមណ៍ នតឹង។ អតីត

ជីវករនិងអនកជួលផទះ ពីសហគមន៍ដី្រកហម កនុង
េពលែដលរស់េនឯដំ ក់្រតយឹង េសទើរែតេពញ
មួយឆន ំ២០០៩ បនបង្ហ ញថ ពួកគត់ែតងែតភ័យ
ខ្ល ចថ ៃថង មួយេគបេណ្ត ញពួកគត់េចញពីេនះ
េទៀត។ អតីត ជីវករមន ក់ បននិយយថៈ 

“ឥឡូវេនះ ខញុំមនែតពឹងេលើេទវ េទ។ ខញុំ
គម នសងឃឹមេទ។ ពួកេយើងបន្រតឹមែត មួយ
រស់ពីមួយៃថងេទមួយៃថងបុ៉េ ្ណ ះ។ ខញុំចង់
មនកែន្លងរស់េនមនសុវតថិភព េដើមបីខញុំ 

ចគិតពីែផនករសំ ប់្រគួ រ និងករ
្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ”។ 

សី  មន្របពនធនិងកូនបីនក់រស់េនដំ ក់     

្រតយឹង 

 ្របជពលរដ្ឋែដលបនផ្តល់បទសមភ សន៍ក៏
បននិយយែដរថ ពួកគត់ ឬសមជិកកនុង្រគួ រ 
ែដលេពញវយ័មន ក់ ្រតូវេនចំផទះជ្របចំ េដើមបីធន
ថ ពួកគត់នឹងមិនខកខនពីករទទួលដំណឹងអំពី
ករបេណ្ត ញេចញ ឬអំពីករផ្តល់ដីេនកែន្លងេផ ង
េទៀត េ្រពះ្រពឹត្តិករណ៍ែបបេនះ ចេកើតមន្រគប់
េពល។ អតីត ជីវករមន ក់ េឈម ះ តុ  យុ ៤៨ 
ឆន ំ បននិយយថៈ 

“ខញុំ្រតូវករដីែដលមនសុវតថិភព និងមនផទះ
រស់េន។ ខញុំមនកូនេ្រចើននក់ ដូេចនះ ខញុំ្រតូវករ
ដី។ ខញុំបនរង់ចំទទួលដីជិតមួយឆន ំេហើយ 
េ យរស់េនជបេ ្ត ះ សនន កនុងតង់េន

មចិេញច ើមផ្លូវ។ ខញុំមិនបនេទរកករងរេធ្វើ
េទ។ ខញុំ ន ក់េនទីេនះ ល់ៃថង េដើមបីធនថ 

្រគួ ររបស់ខញុំទទួលបនដី េនេពលែដល
ជញ ធរ និង ្រកុមហុ៊ន7NG ផ្ល ស់ប្តូរពួកខញុំេទ

ទី ំងថមី។ ខញុំនឹងេទរកករងរេធ្វើភ្ល ម េនេពល 

ែដលខញុទំទួលបនដី”។  

  ទីបំផុត េនែខធនូ ឆន ំ២០០៩ ្របជពលរដ្ឋ
ភគេ្រចើនបនផ្ល ស់េទេនទី ំងថមី ែដល្រកុមហុ៊ន 

7NG ផ្តល់ដីឱយ េនកនុងភូមិ្រសះេពធិ៍ ឃំុភនំបត 
្រសកុពញឮ េខត្តក ្ត ល ែដលេនទីេនះ ្របជ
ពលរដ្ឋទទួលបនដីមួយឡូត៍មនទំហំ ៤ម គុណ ៦
ម ជដីទំេនរេនឯតំបន់ ច់ ្រសយល។ េនទីេនះ 

គម នេហ ្ឋ រចនសមព័នធមូល ្ឋ ន ឬទឹក ្អ តស្រមប់
េ្របើ្របស់េទ េហើយែផនកមួយៃនកែន្លងេនះងយ
លិចទឹក ស់។ ខណៈែដល្រកុមហុ៊ន  7 NG បន
សង់េ ងមួយេធ្វើជផ រេនេលើដីទួលខពស់ ្រកុមហុ៊ន
មិនបនជួយដល់្រកុម្រគួ រេនេលើដីទប ង
សង់ផទះសំែបងេទ។ ្របជពលរដ្ឋបនត្អូញែត្អរថ 

ែផនកខ្លះៃនតំបន់េនះលិចទឹករហូតដល់្រតឹមជងគង់ េន
េពលមនេភ្ល ងកក់ែខេនែខមក  ឆន ំ២០១០។  

ំងេនះក៏េនឆង យពីកែន្លងែដលមនឱកសរក
ករងរផងែដរ។ ទំងេនះគឺជ សញញ បង្ហ ញថ ករ
េរៀបចំលំេន ្ឋ នថមីេនះមិនមននិរន្តរភពេទ ដូេចនះ
េហើយសុវតថិភពខងករកន់កប់ដីធ្លី មិន្រតូវបន
ធនេទ ។ 

 ខ្វះសុវតថិភពខងករកន់កប់ដីធ្លី ក៏ប៉ះ
ពល់ែដរេទដល់លទ្ឋភពទទួលបនេស ចំបច់ 
ជមូល ្ឋ ន ដូចជ េស សុខភពជេដើម។ ្រស្តមីន
គភ៌ និងកុមរែដលរស់េនជ បេ ្ត ះ សននេន

មចិេញច ើមផ្លូវេនដំ ក់្រតយឹង មិន ចេ្របើ្របស់
បនកមមវធីិចក់ថន ំ ៉ ក់ ងំេទ ពីេ្រពះពួកគត់សថិត
កនុង ថ នភពរដ្ឋបលមិនចបស់ ស់ េហើយពឹង
ែផ្អកេលើ ជំនួយពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល (សូម
េមើលែផនកទី ៥.៦ អំពីសុខភពផង)។  

៦៧ 

ជំពូកទី ៥
 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 



 

 

ក្ល យជជនគម នលំេន ្ឋ ន និងដីធ្លី។ សហគមន៍
ព នេឆះបនរស់េន កនុងជ្រមក្របក់តង់ េន ម

ចិេញច ើមផ្លូវ ំងពីែខេម  ឆន ំ ២០០៧ ចំែណកឯ 

ជីវករ និងអនកជួលផទះ មកពីសហគមន៍ដី្រកហមក៏ 

បនរស់េន មចិេញច ើមផ្លូវ េនឯដំ ក់្រតយឹង 
អស់រយៈេពលជិតមួយឆន ំ មុនេពលែដលពួកគត់
ផ្ល ស់ទី ំងេទ ភូមិ្រសះេពធិ៍ កនុងេខត្តក ្ត ល 
កលពីែខធនូ ឆន ំ២០០៩។ ្រកុម្រគួ រែដលបនផ្ល ស់
ប្តូរទីលំេនេទអណ្តូ ង ្រតពំងអញច ញ និងអូរកមពុជ 
មិន្រតូវបន េគផ្តល់ទីជំរក ឬផទះសំែបងេ យភ្ល មៗ 
បនទ ប់ពីករបេណ្ត ញេចញេទ។ 

 បុ៉នម នឆន ំេ្រកយពីករេ យផ្ល ស់ទីលំេន 
មនភស្តុ ងខ្លះបង្ហ ញថ ្របជពលរដ្ឋេនកែន្លង

ំងទីលំេនថមីទំងេនះ បនក្ល យេទជអនកគម នផទះ

ភពគម នផទះសំែបង និងដីធ្លី 

 ករបេណ្ត ញេចញមិនគួរនំឱយ្របជពលរដ្ឋ 
គម នផទះសំែបងរស់េន ឬ ងយរងេ្រគះេ យករ
រេំ ភសិទធិេផ ងៗេទៀតេនះេទ។ ទី ែដល្របជ
ពលរដ្ឋ រងផលប៉ះពល់មិន ចជួយខ្លួនឯងបន រដ្ឋ
ជភគី្រតូវែតចត់្រគប់វធិនករសម្រសប រហូតដល់
ក្រមិតអតិបរមៃនធនធនែដលរដ្ឋមន េដើមបីធន
េ យមនជំេរ ើសលំេន ្ឋ នសមរមយ ករ ំងទី
លំេនថមី ឬករទទួលបនដីែដលមនផលិតភពេទ

មករណីជក់ែស្តង ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ។៨៥ 

 ករបេណ្ត ញេចញ សហគមន៍ ព នេឆះ េន
េខត្ត្រពះសីហនុ ក៏ដូចជ ជីវករនិងអនកជួលផទះ 
េនដី្រកហមេន ជធនីភនំេពញ ប ្ត លឱយពួកគត់

៦៨ 

ជំពូកទី ៥
 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

ជីវករ និងអនកជួលផទះេនសហគមន៏ដី្រកហមពីមុន     សថតិេនលំេន ្ឋ នបេ ្ត ះ សននែដលពួកេគបន ងសង់េនដំ ក់្រតយឹង  
ែថ្លងអំណរគុណចំេពះរបូថតេ េយះLICADHO 

៨៥ CESCR េសចក្តីពនយល់រមួេលខ ៧ កយខ័ណ្ឌ ១៦។  



 

 

សំែបងរស់េនជេលើកទី២ ំងពីេពលែដលពួកគត់
មកដល់ទីេនះ។ OHCHR បនដឹងអំពីករណីមួយ 

ែដល្រគួ រមួយ្រតូវបនដកហូតសិទធិពីករទទួល
បនផទះ េ យ រែត ករ្រពមេ្រព ងជលកខណៈ
បុគគលរ ងបុគគលមន ក់ និង អនកមនសមតថកិចចេន
កែន្លង ំងទីលំេនថមី។៨៦ បុ៉ែន្តកនុងករណីែដលបន   

 ពិនិតយភគេ្រចើ េឃើញថ ្រកុម្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ 
បនក្ល យេទជអនកគម នផទះសំែបង េ យ រគត់
លក់ដីរបស់គត់ េដើមបីបង់ៃថ្លពយបលជំងឺ ឬ
េ យ រមច ស់បំណុល ឬធនគរ ដកហូតយកដី
របស់គត់ េ យ រែតករ្របក់េកើនេឡើង និងខ្វះ
ចំណូលេដើមបីសង្របក់បំណុលវញិ។ ្របជពលរដ្ឋ 
ជេ្រចើន្រគួ រេន មទីកែន្លង ំងទីលំេនថមីេនះ 

ក់បីដូចជបនខចី្របក់ពី ថ ប័ន ឥណទន ធរ
ណៈ ឬឯកជនេផ ងៗ  ឬអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 

(កនុងអ្រ ករ្របក់ ខុសៗគន ) េដើមបីជួសជុលែកលម្អ
ផទះសំែបង ឬ េដើមបីេបើកមុខរបរបន្តិចបន្តួច ឬ
ចំ យេលើ ករពយបលជំងឺជបនទ ន់។ ្របជ
ពលរដ្ឋេសទើរែត្រគប់របូែដល បនផ្តល់បទសមភ សន៍ 
ស្រមប់ករសិក េនះ បនេ្របើ្របស់ឯក រដី
របស់ពួកគត់េដើមបី ក់ធនខចី្របក់។ អនកខ្លះ បន
សំែដងក្តីកង្វល់អំពីករបត់បង់ដីរបស់ពួកគត់ 

្របសិនេបើពួកគត់មិន ចសង្របក់េទមច ស់
បំណុល វញិេទ។  

ករសនយផ្តល់បណ្ណ័ កមមសិទធិ ថ ពរ ៖ សនយ “្របំឆន ”ំ 

្រកុម្រគួ ្របជពលរដ្ឋ ែដលទទួលបនដីជ     

លកខណៈផ្លូវករ េនឯកែន្លង ំងទីលំេនថមី ្រតូវបន
្របប់ថ ឱយរស់េនកមមសិទធិ េលើទី ំងេនះរយៈ
េពល៥ឆន ំ េដើមបីទទួលបនបណ្ណ័ កមមសិទធិ ថ ពរ និង
្រតូវ មមិនឱយលក់ដីកនុង រយៈេពលេនះេទ។ េគ
្របប់ពួកគត់អំពី  “ េគលករណ៍្របំឆន ំ” េ យផទ ល់
មត់ (េនទួលសំបូរ អូរកមពុជ ដំ ក់្រតយឹង និង
អភិវឌ ន៍មនជ័យ) និងេ យ យលកខណ៍អក រ 
(េន្រតពំងអញច ញ និង អណ្តូ ង)។ ្របជពលរដ្ឋ 
សហគមន៍ ព នេឆះ អនកែដលរស់េន មចិេញច ើមផ្លូវ
េនដំ ក់្រតយឹង មិនទទួលបន ករសនយ
មួយេទ។ ជញ ធរថន ក់មូល ្ឋ ន និងថន ក់ ជធនី    

ផ្តល់េសចក្តីពនយល់ខុសៗគន  អំពីេគលករណ៍្របំឆន ំ
េនះ េ យនិយយថ មនេគលបំណងធនមិន    

េ យ្របជពលរដ្ឋក្ល យេទជជនគម នដីធ្លី (េ យ
ករលក់ដីភ្ល មៗ) បុ៉ែន្តក៏េដើមបីេធ្វើឱយ្របកដថ្របជ
ពលរដ្ឋមិនេកងបន្លំយកចំេណញេលើដំេណើ រករ      
បេណ្ត ញេចញ េដើមបីទទួលបនបណ្ណ័ កមមសិទិធ            

ថ ពរ។  

 ជញ ធរ ក់ដូចជបនយកគំរសូមបទន
ដីសងគមកិចចមកអនុវត្ត ដូចជ យន្តករ មផ្លូវចបប់ 

កនុងករេផទរដីឯកជនរបស់រដ្ឋ េទឱយ្របជពលរដ្ឋ្រកី
្រកែដលគម នដី ស្រមប់េគលបំណងសង់លំេន ្ឋ ន 
និង/ឬេគលេ េធ្វើកសិកមមជលកខណៈ្រគួ រ ែដល
ជេហតុផលសំ ង េដើមបីកំនត់ពីេគលករណ៍្របំ

ឆន ំ។៨៧ ជញ ធរភគេ្រចើនែដលបនផ្តល់បទសមភ ស
ន៍បននិយយេយងេទេលើគំរេូនះ។ ក៏បុ៉ែន្ត ម
ឧបសមព័នធទី២ បង្ហ ញថ កនុងឯក រផ្លូវករ នន 

៦៩ 

ជំពូកទី ៥
 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៨៦ បូព៌ ្រស្តី យុ ៣៥ ឆន ជំអនកជំងឺេអដស៍ េន អណ្តូ ង ផទះរបស់គត់ ែដលបនសង់េឡើងេ យជំនួយពី NGO មួយនេដើមឆន  ំ ២០០៧ ្រតវូបនរះុេរ ើេន
េពលែដលគត់មិនេនផទះ េហើយបនជំនួសេ យផទះែល្វងUPDF ។ គត់បននិយយថៈ “េនេពលែដលខញុំ្រតឡប់មកអណ្តូ ងវញិ ្របែហលជមួយែខ
េ្រកយមក ខញុំបនេឃើញផទះែល្វងមួយខនងសង់េនេលើដីរបស់ ខញុំ េហើយមនេគរស់េនកនុងេនះ ។ តំ ងសហគមន៍បនរក ទុករបស់របររបស់ខញុំឱយខញុំ 
េហើយពួកេគបន្របប់ខញុំឱយរង់ចំទទួល ផទះែល្វងថមី េនេពលែដលផទះែល្វងដៃទេទៀត្រតូវបន ង់សង់ ។ ពួកេគ្របប់ខញុំឱយរស់េនជបេ ្ត ះ សននេន 

មផ្លូវែកបរ អតីតដីរបស់ ខញុំ ។ ខញុំបនរស់េនេ្រកមតង់ ំងពីេពលេនះមក” ។ 
៨៧ ម្រ  ២ (ក) អនុ្រកិតេលខ ១៩ ស្តពីីសមបទនដីសងគមកិចច  ( SLC) ចុះៃថងទី ១៩ ែខ មីន ឆន ំ ២០០៣ ។ 



 

 

ក្រមមនករេយងេទអនុ្រកិតយស្តីពីសមបទនដី 

សងគមកិចចេនះ ស់  ដូេចនះបនទុកឱយ្របជពលរដ្ឋ
ែដលបន ំងទីលំេនថមី មន ថ នភពផ្លូវចបប់មិន
ចបស់ ស់ ។៨៨ មករពិនិតយគម នទី ំង
មួយបង្ហ ញថបនចុះបញជ ី្រតឹម្រតូវជសមបទន 

ដីសងគមកិចចេទ។ 

 បញ្ហ មួយេទៀតគឺថ េគលករណ៍្របំឆន ំ 
ក់ដូចជមិនអនុវត្តគិតចប់ពីៃថងផ្ល ស់ប្តូរទី ំងេទ 

បុ៉ែន្តគិតចប់ពីៃថងែដលេចញឯក របញជ ក់ទទួល
គ ល់ករកន់កប់ដីេទវញិ។ ឧទហរណ៍ប័ណ្ណ

ទទួល គ ល់មច ស់ដីឡូតិ៍ ែដលេចញជូន្របជពលរដ្ឋ 
េន្រតពំងអញច ញ បនេយងអនុ្រកឹតយស្តីពី
សមបទនដីសងគមកិចច  េ យ មអនកទទួលដីពីករ
លក់ដូរ ក់បញច  ំ េផទរសិទធ ិ ឬ េធ្វើអំេ យេ យអនក
ដៃទ កនុងរយៈេពល្របំឆន ំ គិតចប់ពីៃថងេចញប័ណ្ណ 
(ៃថងទី២៥ ែខសី  ឆន ំ២០០៨)។ េ យ រកល
បរេិចឆទៃនករេចញឯក រេ យ្របជពលរដ្ឋ 

្រស័យេលើក ្ត ជេ្រចើន ែដល សថិតេនេ្រកពីករ
ច្រគប់ ្រគងបនរបស់្របជពលរដ្ឋ  ដូេចនះពួកគត់

មិនគួរជអនកទទួលខុស្រតូវ ចំេពះករពនយេពល
មួយ ែដល ជញ ធរបងកេឡើងកនុងករេចញឯក
រេនះេទ ដូេចនះេហើយេគលករណ៍្របំឆន ំ គួរែត

អនុវត្តចប់ពីៃថងៃនករផ្ល ស់ប្តូរទី ំង។ 

 េ យ រែត្របជពលរដ្ឋែដលបនផ្ល ស់
មកកែន្លង ំងទីលំេនថមី ( មទី ំងែដលបន      

ពិនិតយ បុ៉ែន្តជទូេទ) ចមន ថ នភពផ្លូវចបប់េលើ
ដីខុសៗគន  មុនេពលបេណ្ត ញេចញ ដូេចនះភពខុស
គន ៃន ថ នភពផ្លូវចបប់េនះ ក៏គួរែតកំនត់េឡើងរ ង

្រកុម្រគួ រែដលមនសិទធិេភគៈ េនទី ងំមុនរបស់
ពួកគត់ ែដល្រតូវបនដកហូត និង ្រកុម្រគួ រែដល 

មិនមនសិទធិេ ះ។ 

ករធន និងឯក រែដលផ្តល់េ យ ជញ ធរ 

 ឯក រ និងកិចចធននន ពី ជញ ធរមន
លកខណៈខុសែប្លកគន ខ្ល ំង ស់  ពីកែន្លង ំងទី 

លំេនថមីមួយ េទកែន្លងមួយេទៀត និងេនកនុងកែន្លង
ំងទីលំេនថមីែតមួយ។ OHCHR ទទួលបនឯក
រ្របំបួនខុសៗគន  ែដល ជញ ធរបនេចញឱយ

្រគួ រនីមួយៗេនភនំេពញ និងេនេខត្ត ្រពះសីហនុ 
េដើមបីេផទរសិទធិកន់កប់ដី ឬផទះែល្វង និងមនឯក

រពីរេទៀតែដលមនែតហតថេលខ្រកុមហុ៊ន 7NG 

(ស្រមប់្រគួ រែដលផ្ល ស់ប្តូរទី ំងេទ ្រសះេពធិ៍ 
េនេខត្ត ក ្ត ល និង្រកុមហុ៊ន សួរ ្រសុ៊ន ស្រមប់
អតីត្របជពលរដ្ឋសំបុកចបែដលឥឡូវេនះ រស់េន
្រតពំងអញច ញ)។ ចំែណកឯ្របជពលរដ្ឋែដលផទុក
េមេ គេអដស៍េនទួលសំបូរ មិនបនទទួលឯក រ
ជបុគគលេទ ែតមនេឈម ះ និង ដីពក់ព័នធចុះកនុង
បញជ ីផ្លូវកររមួ។ ្រគួ រេន ព នេឆះមិនបនទទួល
ឯក រអ្វីេទ សូមបីែតករនិយយធនថ ពួកគត់

ចរស់េនកែន្លងែដលពួកគត់កំពុងរស់េន។  

 ឯក រទំងេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់ េដើមបី
ទទួលបន្របក់កមចី េហើយ្រតូវបន ថ ប័នផ្តល់ 

្របក់កមចីទទួលយករចួេហើយ ។ ឯក រទំងេនះក៏
្រតូវបនេ្របើ្របស់ េដើមបីលក់ និងេផទរដីផងែដរ។ 

 មនករពិបក នឹងេមើលេឃើញពីករស្រមប
ស្រមួល ឬភព្រតូវគន មួយ េនថន ក់មូល ្ឋ ន ឬ

៧០ 

ជំពូកទី ៥
 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៨៨ ្រតវូកំណត់សមគ ល់ថ បញញត្តិេផ ងៗ ៃនអនុ្រកិតស្តពីីសមបទនដីសងគមកិចចមិន្រតវូបនយកមកអនុវត្ត មេទ (ដូចជ ករចូលរមួ និង ករជូនដំណឹងជ
ធរណៈ)។ ជមួយគន េនះែដរ េគលករណ៍្របំឆន  ំ ក់ដូចជ្រតវូបនេ្របើ្របស់េ យ ជធនី ភនំេពញ មុនករអនុម័តអនុ្រកិត ។ ជករពិត 

កនុងឆន ំ ១៩៩៩ ជញ ធរបន្របប់សហគមន៍អភិវឌ ន៍មនជ័យ ឱយរស់េនេលើដីេនះ ជបន្តបនទ ប់ រយៈេពល្របំឆន  ំ។ 



 

 

ថន ក់ ជធនី កនុងករេចញឯក រទំងេនះ ស់។ 

ជញ ធរនិងសហគមន៍ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ 
គបបីទទួលបន្របេយជន៍ ពី្របព័នធដ៏ឯកភពមួយ 
ពីេ្រពះ នឹងជួយេ យមនដំេណើ រករឯកភពគន
មួយែដលនឹងផ្តល់េ យនូវភព្របកដ្របជ និង
សុវតថិភព ជូន្របជពលរដ្ឋែដលបន ំងទីលំេន
ថមី។ អនកែដលបនផ្តល់បទសមភ សន៍ មិនបនដឹង
ចបស់ថ េតើពួកគត់នឹងទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិបនទ ប់
ពីរយៈេពល្របំឆន  ំ មករសនយែដរឬេទ េតើឯក

រ្របេភទ  ែដល ជញ ធរនឹងេចញឱយពួកគត់
កនុងេពលេនះ និងេតើឯក រទំងេនះមនេគល
បំណងផ្តល់នូវ ថ នភពផ្លូវចបប់ចបស់ ស់អ្វីខ្លះ
ដល់ពួកគត់។ 

 េសចក្តីពិពណ៌ន និង របូភពពិត្របកដៃន
ឯក រទំងេនះមនេនកនុងឧបសមព័នធទី២។  

ករលក់ដី និងករផ្ល ស់ទី ងំចុះេឡើង  

េទះបីជមន“េគលករណ៍្របំឆន ំ“ែដល មឃត់ 

ករលក់ដីកនុងរយៈេពល្របំឆន ំក៏េ យ្របតិបត្តិករ 
ទិញលក់ដី មុនេពលទទួលបនបណ័្ណកមមសិទធិ ថ ពរ 

ក់ដូចជេកើតមនជទូេទ។ ្រកុម្រគួ រែដល
បនមក ំងទីលំេនថមី និងអនកតំ ងសហគមន៍
ែដលបនផ្តល់បទសមភ សន៍ បនអះ ងថពិតជ
មនករទិញលក់ដី។ ្របធនភូមិ អណ្តូ ងបនប៉ន់

ម នថ យ៉ងេ ច ស់អនករស់េនកែន្លង ំងទី
លំេនថមី ៤០ភគរយ“បនលក់ដីេហើយវលិេទទី្របជំុ 
ជនកនុងទី្រកុងវញិ”។  

 ដូេចនះមិនចបស់ថេតើ  “ េគលករណ៍្របំឆន ំ” 
្រតូវបនអនុវត្តយ៉ង េនេឡើយេទ េ្រពះថ 

ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងអនកតំ ងសហគមន៍ជញឹក
ញប់ែតងែតពក់ព័នធនឹងករចុះហតថេលខ ឬេធ្វើជ

ក េីលើកិចច្រពមេ្រព ងទិញលក់ដី េហើយែដលជ
ករអនុញញ តដល់ ករទិញលក់េនះ។ ឯ.ឧ អភិបល
រង ម៉ន់ េឈឿន បនមន្រប សន៍ថ ជញ ធរ
យល់ថ េនកនុងកលៈេទសៈខ្លះដូចជ ករណី
ពយបលជំងឺ ឬករណីបនទ ន់េផ ងៗេទៀត ្របជ
ពលរដ្ឋ្រតូវលក់ដីរបស់ខ្លួន មុនេពលៃនរយៈេពល្របំ
ឆន ំ  េ យខុសពីឆនទៈខ្លួន។៨៩ ក៏បុ៉ែន្តបទសមភ សន៍
ជមួយឯកឧត្តម និង ជញ ធរមូល ្ឋ នដៃទេទៀត 
មិនបនបញជ ក់ចបស់ថ េតើអនកែដលទិញដីេ យ
សុចរតិ េនកនុងអំឡុងេពល ៃនករកំណត់្របំឆន  ំនឹង
្រតូវបនទទួល គ ល់េ យ្រសបចបប់ េហើយទីបំផុត
នឹងទទួលបនបណ័្ណកមមសិទធិដីធ្លីែដរឬេទ េហើយ
្របសិនេបើដូេចនះែមន េតើ ្រតូវមនរយៈេពលយូរ
បុ៉ ្ណ េទៀត ។  

 ក់ដូចជមិនទន់មនេសចក្តីែណនំ ឬ
េគលករណ៍ែណនំចបស់ ស់េនេឡើយេទ េន

៧១ 

ជំពូកទី ៥
 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៨៩ កិចចសមភ សន៍ជមួយអភិបលរង ។ .  

ឯក រជឧទហរណ៏ែដលបនទទួល គ ល់ផ្តល់េ យអនក ងំទី
លំេនថមី។ សូមេមើលឧបសមព័នធ២សំ ប់ឧទហរណ៏េផ ងេទៀត  



 

 

ថន ក់មូល ្ឋ ន ថន ក់ ជធនី និងថន ក់ជតិ អំពីរេបៀប
កំណត់សិទធិរបស់អនកែដលទិញដីពីមច ស់េដើមេនះ
េទ។ ជក់ែស្តង តំ ងសហគមន៍េនអណ្តូ ង  បន
និយយថ គត់េជឿថ អនកែដលបនទិញដីពីមច ស់
េដើមនឹងមិន្របឈមមុខនឹងបញ្ហ អ្វីេទ េហើយនឹងមន
លទធភពទទួលបនបណ័្ណកមមសិទធិ ថ ពរ មេពល
េវ ដូចគន នឹងមច ស់េដើមែដរ។ ក៏បុ៉ែន្តករេលើកេឡើង
េនះ មិនទន់្រតូវបនបញជ ក់ជផ្លូវករ ថពិតេនះ
េទ។  

 ្រកុម្រគួ រខ្លះ បនប្តូរទី ំងរស់េនពី
កែន្លង មួយេទកែន្លងមួយេទៀតេន អណ្តូ ង  ខណៈ
េពលែដលមន្រគួ រេផ ងៗជេ្រចើនេទៀតបន
ផ្ល ស់មករស់ទីេនះ ពីកែន្លង ំងទីលំេនថមី ដៃទ
េទៀត ដូចជ មកពី្រតពំងអញច ញ ឬអន្លង់កង ន ឬពី
ទី ំងេផ ងៗេទៀតេនភនំេពញ។ អនកែដលមកទីេនះ 

បនទិញដីេនអណ្តូ ង ឬសូកប៉ន់តំ ងសហគមន៍ 
េដើមបីទទួលបនករ អនុញញ តេ យ ន ក់េនេលើដី 

តូចៗែដលេនេសសសល់ ឬដីមិនមនកំណត់ជផ្លូវ
ករស្រមប់ េ យ្របជពលរដ្ឋរស់េន។ េយងេទ

ម្របធនភូមិភូមិអណ្តូ ង  ្របជពលរដ្ឋែដលជអនក
មកពីសំបុកចប ជេ្រចើន្រគួ រែដលបនទទួលដី
ឡូតិ៍ បនលក់ េទឱយអនកមកពីខងេ្រកែដលមន
បំណងទិញទុកលក់ចំេណញ ឬលក់ឱយ្របជពលរដ្ឋ
ែដលផ្ល ស់មកពីកែន្លង ំងទីលំេនថមីេផ ងៗេទៀត។  

 មនេហតុេផ ងៗជេ្រចើនែដលនំេ យ 

្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន្រគួ រផ្ល ស់មក អណ្តូ ងៈ ភគ
េ្រចើន េ យ រែតដីមនតៃម្លេថកលមម ចទិញ 

ឬជួលបន (ៃថ្លទបជងេនទីកែន្លង ំងទីលំេនថមី

ដៃទេទៀត ឬេនកនុង្រកុង)។ ្រគួ រមួយបន ផ្ល ស់
មកទីេនះ េ្រពះគត់គិតថ សហគមន៍េនះ ធំលមម 

ចបេងកើតមុខរបរតូច ចមួយបន៩០ េហើយ អនក
ខ្លះេទៀត េ យ រែតពួកគត់មិន ចរស់េន និង
មនលទធភពេនឯទី ំងដៃទេផ ងេទៀតបន ករណី
ដូចជេន ្រតពំងអញច ញជេដើម។ ្រស្តីមន ក់ ្រតូវ

មមក េធ្វើករជមួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 

មួយ និង្រគួ រខ្លះេទៀតជអនកផទុកជំងឺេអដស៍ បន
ផ្ល ស់មកពីអន្លង់កង នមករស់េនជមួយ ច់ញតិ
េន    អណ្តូ ងវញិ េដើមបីទទួលបនជំនួយឧបតថមភ
្របេសើរជងមុន ពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលេនទី
េនះ។ ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនែបបេនះ ប ្ត លឱយ
មនករលំបក កនុងករផ្តល់នូវសថិតិចបស់ ស់
មួយ អំពីចំនួន្របជពលរដ្ឋេនអណ្តូ ង  និង េន
កែន្លង ំងទីលំេនថមីដៃទេទៀត។ 

 េន្រតពំងអញច ញ ទិននន័យផ្លូវករបង្ហ ញ
ថ មន្របជពលរដ្ឋ ១៤៣៧ ្រគួ រមកពី បូរកីី  
សំបុកចប ចបរអំេពកនុងខ័ណ្ឌ មនជ័យ េ្រជយ
ចង្វ កនុងខ័ណ្ឌ បញស ីែកវ និង្រកុម៧៨ បុ៉ែន្តតំ ង
សហគមន៍ និងសមជិកសហគមន៍ បនប៉ន់ ម ន
ថ មន្របជពលរដ្ឋ ្របែហលជ ៧០០-៨០០
្រគួ រ បុ៉េ ្ណ ះរស់េនជអចិៃ្រន្តយ៍េនទីេនះ ។ 
អនកេផ ងេទៀតបនលក់ដី ឬទុកដីេចល េ យ រ
ពួកគត់្រតលប់េទរស់េនកនុង្រកុងភនំេពញវញិ េដើមបី
រកករងរេធ្វើ។៩១ ឧទហរណ៍ អនកជួលផទះេនបូរ ី
កី  ែដលបនសម្័រគចិត្តផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន មករស់
េន្រតពំងអញច ញកលពីពីរឆន ំមុន បុ៉ែន្តេ យគត់
មិន ចរក្របក់ចំណូលស្រមប់ ជីវភពរស់េនបន 

គត់ក៏បនលក់ដីរបស់គត់េដើមបីទិញមូ៉តូមួយេ្រគ ង 

៧២ 

ជំពូកទី ៥
 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៩០ ្រគួ ររបស់ បូរមី ្រតវូបនបេណ្ត ញេចញពីសំបុកចបមក្រតពំងអញច ញ កនុងឆន ំ ២០០៦ ។ គត់បនផ្ល ស់ពី្រតពំងអញច ញ េទរស់េនឯអណ្តូ ងវញិ 

កលពីពីរឆន ំមុន ។ គត់បនទិញដី ពីរកែន្លងជប់គន  និងេបើកមុខរបរេននឹងផទះេនអណ្តូ ង េ យលក់ទំនិញេផ ងៗ ។ គត់ផ្ល ស់េទ    អណ្តូ ង េ យ រ
ែតដីេនទីេនះមនតំៃលេថកជងេនកែន្លងេផ ងៗេទៀត និង េ យមន ្របជជនរស់េនេ្រចើនេន អណ្តូ ងេនះេហើយ ជមូលេហតុែដលគត់ ចរស់េន
បន្របេសើរជងមុនជមួយនឹងមុខរបរតិចតួចរបស់គត់ ។ 

៩១  បទសមភ សន៍ជមួយនឹង ឈឹន រទិធ តំ ងសហគមន៍ េន្រតពំងអញច ញ កលពីៃថងទី ១៩ ែខវចិឆិក ឆន ំ ២០០៩ ។ 



 

 

េធ្វើជអនករត់មូ៉តូឌុប េនកនុង្រកុងភនំេពញ។ ្រគួ រេនះ
េនែតបន្តរស់េនទីេនះេនេឡើយ េ្រពះថអនកទិញ
ដីរបស់គត់ ជមនុស មនចិត្តសបបុរសបនឱយគត់
រស់េនជបេ ្ត ះ សនន រហូតដល់គត់ ចរក
បនកែន្លងេផ ងរស់េន។ 

 ្របជពលរដ្ឋខ្លះបនលក់ដីរបស់ពួកគត់ 

េ យ រែតមនបញ្ហ សុខភព គួបផ ជំមួយនឹង 
ភពគម នករងរេធ្វើ និងគម ន្របក់ចំណូល។ ្រស្តមីន ក់

យុ៤៥ឆន ំ េឈម ះសុវ ្ណ  ែដលជអតីត្របជ
ពលរដ្ឋេនសំបុកចប បនលក់ដីរបស់គត់ េ្រកយ
ពីគត់មករស់េន ឯ្រតពំងអញច ញ បនរយៈេពល
មួយែខ េ យ រមូលេហតុខ្វះ្របក់ចំណូល និង
ត្រមូវករ្របក់ស្រមប់ករពយបលជំងឺ។ ំងពី
េពលេនះមក គត់បនសំុេគរស់េន មចិេញច ើមផ្លូវ 
េនកែន្លង ំងទីលំេនថមីេនះ។  

៥.៤    ជីវភពរស់េន និងឱកសករងរ 
 សមសធតុដ៏សំខន់មួយេទៀតៃនលំេន
្ឋ នសមរមយគឺទី ំង ែដលអនុញញ តឱយមន ជំេរ ើស 

ករងរ។៩២ ចំណុចេនះ ជួយពនយល់អំពីមូលេហតុ 
ែដល្រគួ រេនសហគមន៏អភិវឌ មនជ័យ េពញ
ចិត្តនឹងល័កខខ័ណ្ឌ ្របកបរបរ ចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកគត់ 
និងពនយល់ថ េហតុអ្វីបនជករ ំងទីលំេនថមី មន
និរន្តរភព ពីេ្រពះទី ំងេនះ សថិតេនចមង យ៥គ.ម 
ពីទី ំងេដើមរបស់ពួកគត់។ ផទុយេទវញិ ្រគួ រ
ែដលបន ំងទីលំេនថមី េនកែន្លងេផ ងេទៀតេន
ភនំេពញ បនត្អូញែត្អរថ ឱកសករងរនិង ឬ្របក់
ចំណូលរបស់ពួកគត់ ្រតូវបនធ្ល ក់ចុះយ៉ងខ្ល ំង 

េ យករ ំងទីលំេនថមី។ ក ្ត េនះមួយែផនកធំគឺ
េ យ រែតទី ំងទំងេនះ សថិតេនឆង យពីតំបន់
្របជំុជន្រកុងភនំេពញ ្របែហល២០គ.ម (សូមេមើល
ែផនទី្រកុងភនំេពញ ទំព័រ១៥ ជំពូកទី២)។ េដើមបី ្ត រ

ជីវភពេឡើងវញិ ្របជពលរដ្ឋ្រតូវែតស្វះែស្វងរកមុខ
របរែដលផ្តល់្របក់ចំណូល ឬក៏ េធ្វើករងរេ យេគ

មែ្រសចំករ ឬមនមុខរបរទំងពីរែតម្តង ។  

 េនកនុងករណីែដល ្រកក់បំផុត ករផ្ល ស់
េទកែន្លង ំងទីលំេនថមី បនប ្ត លឱយគម ន 

ករងរេធ្វើ និង បត់បង់្របក់ចំណូលយ៉ងគំហុ៊ក។ 

េនកនុងករណីែដលល្អបំផុត ្របជពលរដ្ឋនំយក
ករងរេទជមួយខ្លួន េនកែន្លង ំងទីលំេនថមី។ ក៏
បុ៉ែន្ត ជញឹកញប់ បនបង្ហ ញឱយេឃើញថ 

កន់ែតមនករលំបក ឬចំ យកន់ែតខពស់េដើមបី
បន្តសកមមភពរបស់ខ្លួន (ដូចជ ករលក់របស់របរ
ែដលខ្លួនផលិតបនជេដើម) េ យ រមនក ្ត
កំណត់ជេ្រចើន ដូចជ ៃថ្លដឹកជញជូ ន និងលទធភព
ចូលេទកន់ទីផ រកន់ែតចេង្អ ត។ មនករណីជ
េ្រចើន ែដល្របជពលរដ្ឋ្រតូវែតវលិ្រតឡប់មកទី្របជំុ
ជន្រកុងវញិ េដើមបីរកករងរេធ្វើ។  

 ្រស្តី ក់ដូចជបនបត់បង់ករងរ និង
្របភពេផ ងៗសំ ប់ចិញច ឹមជីវតិ េ្រចើនជងបុរស។ 

េហតុផលយ៉ងធំគឺប ្ត លមកពីទី ំង និងលកខ
ណៈៃនមុខរបរ។ ្របេភទៃនមុខរបររបស់្រស្តី មុន
េពលបេណ្ត ញេចញ (ដូចជលក់នំចំណី េន មមុខ
ផទះ ឬេន មផ្លូវែកបរៗផទះ របស់ពួកគត់) ្រស័យ
េលើ អតិថិជនមនេ្រចើនេនទី្របជំុជនកនុង្រកុង។ 
សកមមភពមុខរបរខ្លះ ច្រប្រពឹត្តេទបនែតេន

មទី្របជំុជនកនុង្រកុងបុ៉េ ្ណ ះ ដូចជករេដើរេរ ើស
េអតចយ ជេដើម។ ករងរដូចគន េនះ េនឯតំបន់

ំងទីលំេនថមី មិន ចឱយពួកគត់រក្របក់ចំណូល
ចិញច ឹមជីវតិបនេទ។ ជបែនថមេទៀត មនករណីខ្លះ
ដូចជ សហគមន៍ ព នេឆះ ឬករណី ជីវករ និងអនក
ជួលផទះ េនដំ ក់្រតយឹង េ យ រែតករភ័យ
ខ្ល ចថ មនករបេណ្ត ញេចញជថមី ្រគួ រ្របជ
ពលរដ្ឋបនសេ្រមចចិត្តទុកេម្រគួ រ ជទូេទគឺជ

៧៣ 

ជំពូកទី ៥
 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 



 

 

្រស្តីឱយេនចំផទះជ្របចំ េដើមបីធនទទួលបនដី ។ 
េនះជេហតុែដល ងំ្រស្តីមិនឱយេទរកករងរេធ្វើ
េនឯទី្របជំុជនកនុងទី្រកុង។      

ករងរេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

 ្របជពលរដ្ឋមួយចំនួនេនកែន្លង ំងទី
លំេនថមីបនែស្វងរកករងរេធ្វើេន មសហគមន៍ 

មូល ្ឋ ន។ ករងរទូេទ គឺជករងរេន ម ល
ែ្រសេនកនុងរដូវសទូង និង រដូវ្រចូតកត់ ែដលផ្តល់    

ឱកសករងរស្រមប់រយៈេពល២-៣សប្ត ហ៍កនុង
មួយរដូវ ែដល ចទទួលបនកៃ្រម្របែហលជ 

១០,០០០ េរៀលកនុងមួយៃថង។ 

 ជេ្រមើសមួយេទៀត គឺករេធ្វើជំនួញតូច ច។ 

ភគេ្រចើន្រស្តីជអនក្របកបរបរែបបេនះ េ យលក់នំ
ចំណី និងរបស់របរេផ ងៗេនមុខផទះ ឬេនឯផ រ
ែដលេគបេងកើតេឡើងេននឹងកែន្លង ំងទីលំេនថមី 
ែដលជមុខរបរពួកគត់បនបន្តពីកែន្លងរស់េនមុន

េពលបេណ្ត ញេចញ។ អតិថិជនជទូេទគឹមន្រតឹម
ែត្រគួ រែដលជអនកជិតខងែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ្រស្តីមន ក់
លក់ដូររបស់របរេនផទះរបស់គត់ េន្រតពំង
អញច ញបនត្អូញែត្អរថៈ  

“ខញុំលក់ដូរេនះមិនចំេណញេទ។ ែខខ្លះខញុំ
ខត ពីេ្រពះមនអនកទិញជំពក់ រហូតដល់ 

គត់រក្របក់បនេទើបសងវញិ ដូេចនះ 
ជួនកលេគមិនសងខញុំរហូតដល់េទ២-៣ែខ
ឯេ ះ េហើយជូនកលេទៀតេគ មិនសង
ែតម្តង េ យ រែតពួកេគចកេចញពី 
កែន្លង ំងទីលំេនថមីេនះេទបត់។ ខញុំកំពុង
ែតគិតថ នឹងឈប់លក់ដូរេហើយ។ ខញុំបន
លក់ដូរទំនិញដូចគន េនះេនបូរកីី  េហើយ
េនទីេនះខញុំ ចរកលុយចិញច ឹមជីវតិ បន 

បុ៉ែន្តេនទីេនះខញុំមិន ចរកចំណូលបន
េទ”។  

៧៤ 

ជំពូកទី ៥
 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

្របអប់េលខ ១២:   ជេ្រមើសមុខរបរចិញច មឹជីវតិេនតំបន់ពក់ក ្ត លជនបទពក់ក ្ត លទី្រកុង េនេខត្ត ្រពះ
សីហនុ  

 សហគមន៍ ព នេឆះពឹងែផ្អកទំង្រសុងេទេលើករេន ទស្រមប់ចិញច ឹមជីវតិ។ សមជិក សហគមន៍ខ្លះ
្របកបរបរ ជអនករត់មូ៉តូឌុប េធ្វើជកមមករេនេលើទូកេន ទឯកជន ឬជកមមករ សំណង់េនកនុងទីរមួេខត្ត។ បុ៉ែន្ត េនទី
េនះមិនសូវមនករងរែដលរកេធ្វើបនេទ ដូចជករងរ េនករ ្ឋ នសំណង់ េគ ចរកករងរជកមមករសំណង់បន
េធ្វើែត ២-៣ៃថង កនុងមួយែខ និងមនរយៈេពលែត២-៣ែខបុ៉េ ្ណ ះ។ មុនេពលបេណ្ត ញេចញ េ្រកពីករេន ទ ្រគួ រ 
ភគេ្រចើនបំផុតមនដីស្រមប់េធ្វើែ្រស ំេដើមេឈើហូបែផ្ល និង ំដំ ំសំ ប់លក់ដូរ ដូចជ ឪឡឹក េហើយពួកគត់ក៏
ចិញច ឹមសត្វែដរ។ េបើសិនជគម នមុខរបរេន ទេទ ្រគួ រភគេ្រចើន មិន ច្រទំរស់បននឹង ថ នភពេន មចិេញច ើម
ផ្លូវបនេទ។ ពីមុនេពលបេណ្ត ញេចញ និង ំងពីេពលេនះមក សហគមន៍ ព នេឆះ បនេសនើឱយ ជញ ធរផ្តល់ដីឱយពួក
គត់ (យ៉ងេ ច ស់មនទំហំ ២០ម គុណ ៣០ម) េនតំបន់ែដល េនែកបរសមុ្រទ េដើមបពួីកគត់ ចេន ទ និង
មនដី្រគប់្រគន់ស្រមប់ចិញច ឹមសត្វ និង ំបែន្ល បុ៉ែន្ត រហូតមកដល់េពលេនះ គម នលទធផលអ្វីេទ។  

 ្រគួ រែដល្រតវូកងទ័ពេជើងទឹកបេណ្ត ញេចញ រស់េនអូរកមពុជ បនទទួលដីទំហំ ២០ម គុណ ៣០ម ែដល
ច ឱយពួកគត់ចិញច ឹមសត្វមន់ទ ឬ ំដំ ំរមួផ  ំ សំ ប់ជ របនខ្លះ បុ៉ែន្តពួកគត់បនត្អូញែត្អរថ ទំហំដីេនះ

មិនធំលមមស្រមប់្រគួ រែដលមនសមជិកេ្រចើន (មុនេពលបេណ្ត ញេចញ សហគមន៍បនេសនើសំុដីទំហំ ៤០ម គុណ 
៤០)។  



 

 

 េនដំ ក់្រតយឹង អតីត្រគួ ររស់េនដី
្រកហម បនបន្តមុខរបរលក់ម្ហូបឆ្អិន្រ ប់។ 
សមជិក្រគួ រេនះបនត្អូញែត្អរថពួកគត់មិន ច 

សន ្ំរបក់ពីមុខរបរេនះបនខ្លះេនះេទ កលពីេពល
េនដី្រកហម ពួកគត់ ចសន ្ំរបក់បន្របែហល 
៤០,០០០េរៀលកនុងមួយៃថង។ 

 ្របជពលរដ្ឋមួយចំនួនរកចំណូលពីមុខរបរ
របស់ខ្លួនេនកែន្លង ំងទីលំេនថមីេនះមិនបនេទ 

េហើយ្រតូវជំពក់បំណុលេគ ែដលបែនថមករលំបក
របស់ពួកគត់ែថមេទៀត។ េខៀវ យុ ២៨ ឆន ំ អតីត
្របជពលរដ្ឋេនសំបុកចប បនចប់េផ្តើមលក់្រតី 

និង បែន្ល (ែដលគត់មកទិញពីផ រេនទី្របជំុជន
្រកុងភនំេពញ) េនឯផ រ េន្រតពំងអញច ញ េ យ
យក្របក់សន ទំំងអស់មកេធ្វើជេដើមទុនកនុងមុខ

របរថមីេនះ។ រយៈេពលបីែខេ្រកយពីចប់េផ្តើមមុខរបរ
េនះ គត់ខតបង់្របក់អស់ ្របែហលជ ៥០០ដុ ្ល រ 
េ យ រែតេគទិញជំពក់ េហើយេគមិនសង ម
សនយ និង េ យ រែតគត់លក់មិន ច់អស់ជ
េរៀង ល់ៃថង។ គត់្រតូវលក់ដីរបស់គត់ តៃម្ល ៧០០
ដុ ្ល រ េហើយបចចុបបននកំពុងរស់េនេលើចិេញច ើមផ្លូវេន
្រតពំងអញច ញ។ េ យមន្របក់ពីករលក់ដីេនះ 

គត់បនទិញមូ៉តូមួយេ្រគ ងសំ ប់ប្តីរបស់គត់
្របកបរបររត់មូ៉តូឌុប។ េខៀវឈប់្របកបមុខរបរេនះ
េទៀតេហើយ េហើយ្រគួ រគត់កំពុងរស់េនទំង   

្រត ប្រតដួស។ 

 ឧទហរណ៍ខងេលើេនះបង្ហ ញពី ថ នភព 
ែដលករណីភគេ្រចើនៃនករ ំងទីលំេនថមី ប៉ះពល់
ដល់សមតថភព្របជពលរដ្ឋកនុងកររកបនជំេរ ើស

៧៥ 

ជំពូកទី ៥
 

សមជិកសហគមន៏ទួលសំបូរចក់ផលិតផលជែផនកៃនគំេ ង្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិគំ្រទេ យ ជធនីភនំេពញ                                                          

ែថ្លងអំណរគុណចំេពះករថតរបូេ យ: B.Keat/OHCHR 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 



 

 

មុខរបរែដលមននិរន្តរភពមនតៃម្ល និងមនសុវតថិ
ភព ។  

 

ករវលិ្រតឡប់េទទី្របជំុជនកនុងទី្រកុងវញិេដើមបីរក
ករងរេធ្វើ 

ជលទធផលេ យ រមនករលំបកកនុងករធន
សកមមភពរក្របក់ចំណូល េនឯកែន្លង ំងទីលំេន
ថមី ្របជពលរដ្ឋបនវលិ្រតឡប់េទកនុងទី្របជំុជនៃនទី
្រកុងវញិ េដើមបី្របកបមុខរបរ។ បុរស ភគេ្រចើនេធ្វើជ
អនករត់មូ៉តូឌុប កមមករសំណង់ ឬ កមមករ ចំែណកឯ
្រស្តីវញិ លក់េខច ខចង/េលៀស ល ចំណី រ
កំបិុកកំបុ៉ក ឬ េដើរេរ ើសេអតចយ មផ្លូវ។  

 ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើននក់ចកេចញពីផទះឯ
កែន្លង ំងទីលំេនថមី ពី្រពលឹម និងវលិ្រតឡប់មក
វញិេនេពល្រពលប់។ បុ៉ែន្តករេធ្វើែបបេនះ្រតូវ
ចំ យ្របក់អស់េ្រចើន។ ្របជពលរដ្ឋបន 

ត្អូញែត្អរអំពី្របក់ចំណូលតិចតួចែដលេនេសស
សល់ពីៃថ្លចំ យ េលើករេធ្វើដំេណើ រែដលជួនកល
មិន្រគប់្រគន់ស្រមប់ទិញម្ហូប រេឡើយ។ បុរស
មន ក់ េនតំ ក់្រតយឹង ្របប់ថ គត់មិន ចសន ំ
្របក់បនេទ េនកែន្លង ំងទីលំេនថមីេនះ ពីេ្រពះ 
“លុយរកបន្រតវូបនចំ យេលើ ងំ និង រ
អស់”     ។ ចិត ជអតីត្របជពលរដ្ឋរស់េនបូរកីី  

និងបនបន្តរត់មូ៉តូឌុប ំងពីេពលែដលគត់ផ្ល ស់
មកេនទួលសំបូរបននិយយថៈ  

“ខញុំមិនែដលសន លុំយបនេទ ពីេ្រពះខញុំ្រតូវ
ចំ យជិត ៨០០០ េរៀលេលើៃថ្ល ងំ 
េដើមបីេធ្វើដំេណើ រ េទមក ពីទួលសំបូរ េទទី
្របជំុជនកនុងទី្រកុង។ ៃថងខ្លះ ខញុំរកបនសំ ប់
ែតៃថ្ល ងំ បុ៉េ ្ណ ះ េហើយៃថងខ្លះេទៀតរក

មិនបនេហើយខតលុយៃថ្ល ងំេទៀត”។  

្របជពលរដ្ឋដៃទេទៀតបរមភអំពីេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ 

េនេពលែដលពួកគត់្រតូវេធ្វើដំេណើ រផ្លូវឆង យ េហើយ
ខ្លះេទៀតបនឱយដឹងថ ពួកគត់ធ្ល ប់មនេ្រគះថន ក់
ច ចរណ៍រចួេហើយ។ អនកែដលេធ្វើករជកមមករេន
ភនំេពញ ច នឹង្រតូវេគកត់្របក់ឈនួល្របចំៃថងរហូត
ដល់ ៥០ ភគរយ ្របសិនេបើពួកគត់បង្ហ ញខ្លួន ឬ
មកដល់កែន្លងេធ្វើករយឺត។  

 េដើមបីទប់ទល់នឹងបញ្ហ េនះ ្របជពលរដ្ឋ
មួយចំនួនបនសេ្រមចចិត្តចកេចញពីកែន្លង ំងទី
លំេនថមី រយៈេពលែវង ជេ្រចើនៃថង ឬ ជេ្រចើន       

សប្ត ហ៍។ អនកេផ ងជេ្រចើនេទៀត សេ្រមចចិត្តផ្ល ស់
េទជួលកែន្លងរស់េន ែដលមនតំៃលេថកេនទី
្របជំុជនកនុងទី្រកុង េដើមបីបនេនជិតកែន្លងេធ្វើករ ។ 

េធ្វើរេបៀបេនះពួកគត់ ចកត់បនថយចំ យបន 
។ ្របជពលរដ្ឋែដលបនផ្តល់បទសមភ សន៍ បន
ពនយល់ថ ស្រមប់ពួកគត់ ចមនភពងយ
្រសលួ ែដលពួកគត់ជួលបនទប់ តៃម្លេថកេនកនុងទី
្រកុង ែដលេសមើនឹងៃថ្លេធ្វើដំេណើ រពីកែន្លង ំងទីលំេន
ថមី េទកនុងទី្របជំុជន។ េនកនុងទី្របជំុជនកនុង្រកុង 
ពួកេគក៏ ចសន ំេពលេវ និងកម្ល ំងខ្លះ េហើយ
េនែកបរេស ធរណៈ និងកែន្លងលក់ដូរសំខន់ 

ៗជេ្រចើន។ 

 សុខ ែដលជអតីតមច ស់ផទះរស់េនដី
្រកហម និងសុភព ជភរយិ បនចកេចញពីផទះ
ែល្វងេនដំ ក់្រតយឹង ពីេ្រពះ មនករលំបក
កនុងករេបើកមុខរបរេនទីេនះ េ យ រែតគម ន
អតិថិជន និងចំ យបែនថមេលើករជួលតូបផ រ។ 
្រគួ រប្តី្របពនធនិង កូនមួយេនះ បនជួលបនទប់ ន ក់
េនមួយេនម្តុំបឹង្រតែបក ខ័ណ្ឌ ចំករមន។ េធ្វើែបប
េនះ សុខ ចមនេពលេ្រចើនេម៉ង កនុងកររត់មូ៉តូ  

ឌុបេនែកបរៗកែន្លងរស់េនរបស់គត់ ចំែណក

៧៦ 

ជំពូកទី ៥
 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 



 

 

សុភព វញិ ចលក់ម្ហូប រ និងកេហ្វេនពី
មុខផទះជួលរបស់ខ្លួន។ ចំណូលរបស់ពួកគត់ ច
េ ះ្រ យៃថ្លជួលផទះ រមួទំងម្ហូប រ េហើយ
ចំណូលរបស់សុខ(តិចបំផុត ១៥,០០០ េរៀលកនុង១
ៃថង) ជកររមួចំែណកេលើចំ យបែនថម និងករ  
សន ំ។ ្របសិន េបើពួកគត់ រស់េនឯដំ ក់       

្រតយឹង សុខនឹង្រតូវចំ យ ំង២លី្រត េដើមបីេទ
មក (្របែហលជ ៨,០០០ េរៀល) េហើយគត់នឹង
មនេពលេវ រត់មូ៉តូឌុបតិច េ្រពះគត់្រតូវ្រតឡប់
េទដំ ក់្រតយឹងវញិមុនេពលងងឹត។ ដូេចនះ គត់
មិន ចសន ំ្របក់បនេទ។ 

ែបក្រកុម្រគួ រ 

 ្រកុម្រគួ រជេ្រចើន្រតូ វ ែតចត់ែចង
សមជិកកនុង្រកុម្រគួ រ េដើមបីរកចំណូលេ
យបន ជអបបបរម ែដលករចត់ែចងេនះមន
ផលប៉ះពល់ ដល់ទំនក់ទំនង្រគួ រ និងកូនៗ 

របស់ពួកេគ ។ ឪពុកម្ត យែដលេធ្វើករេនទី្របជំុជន
កនុងទី្រកុងេនេពលៃថង ជទូេទទុកកូនតូចៗេនឯផទះ
េនកែន្លង ំងទីលំេនថមី េ យទុកកូនចបងេមើល
ែថទំប្អូនៗនិងេ យមនអនកជិតខងជួយេមើល។ 
េន  អណ្តូ ង ្រស្តីមន ក់បននិយយថ គត់ចក់េ
ទុកកូនៗរបស់គត់េនខងកនុងផទះកន្លះៃថង ឬ េពញ
មួយៃថង េនេពលែដលគត់េចញេទេរ ើសេអតចយ
េន មទី្របជំុជនកនុងទី្រកុង។ អនកខ្លះេទៀត ន ក់
េនពី ពីរេទបីៃថង ឬមួយសប្ត ហ៍េនកនុងទី្របជំុជន
ៃនទី្រកុង េទើប្រតឡប់មកកែន្លង ំងទីលំេនថមីវញិ។ 
្រស្តីេម៉ម៉យ យុ៤៤ឆន ំមន ក់ទុកកូន្រសី យុ១០ឆន ំ
របស់គត់ជមួយអនកជិតខងេនទួលសំបូរ េដើមបី
គត់ ចេធ្វើករេនទី្របជំុជនកនុងទី្រកុងបន េហើយ
គត់មកេមើលកូន្រសីវញិ ែតេនចុងសប្ត ហ៍ 

បុ៉េ ្ណ ះ។  

 អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និង្របជពល 

រដ្ឋែដលបនផ្តល់បទសមភ សន៍ បនសំែដងនូវក្តី 
កង្វល់អំពីកររស់េនែបកគន ែបបេនះ ែដលេធ្វើឱយ
មនផលប៉ះពល់យ៉ងខ្ល ំងដល់ទំនក់ទំនង ្រគួ រ 
េហើយកររស់េនែបកគន  ចបងកឱយមនបញ្ហ  ដូច
ជ ករ្របឈមនឹងេមេ គេអដស៍ ( មរយៈប្តីែដល
េធ្វើករេនទី្របជំុជនកនុងទី្រកុង និងមនទំនក់ទំនង
ផ្លូវេភទជមួយៃដគូរេផ ងេទៀត) ្របឈមករេ្របើ
្របស់េ្រគ ងេញ នកនុងចំេ មេកមងជំទង់ៗ ែដល
េធ្វើករេនកនុងទី្រកុងទី្របជំុជនកនុង និង ផលប៉ះពល់
អវជិជមនមកេលើសុខុមលភពៃនកុមរែដលទុក
េចលេនឯកែន្លង ំងទីលំេនថមីេនះ។  

 ្រគួ រខ្លះេទៀតបងខំចិត្ត្រតូវែតេនែបកគន  
េដើមបីរស់ នបន េ យបញជូ នសមជិក្រគួ រខ្លះ 

េទរស់េនជមួយឪពុក ម្ត យ ឬបងប្អូន េន ម
េខត្ត ឬេនទីែដលេនឆង យៗ។ ឧត្តរ ជអតីត្របជ
ពលរដ្ឋេនដី្រកហម្របប់អនកេធ្វើសមភ សន៍ទំងក្តុក 

ក្តួលថៈ“ពួកយីងមិន ចរស់បនេទ្របសិនេបើេយើង 

រស់េនជួបជំុគន ។ េយើងមិនមនមុខរបរដូចកលពី
មុនេពល េគបេណ្ត ញេចញេនះេទ។ មុខរបរថមីរបស់
ខញុំបនផ្តល់ឱយខញុំនូវ្របក់ចំណូលមិនេទៀងទត់ទល់ 

ែតេ ះ េហើយខញុំ្រតូវ ន ក់េនជមួយមិត្តភ័្រកេនទី
្របជំុជនកនុងទី្រកុង េដើមបីរក្របក់។ ដូេចនះ ខញុំបញជូ ន
្របពនធនិងកូនៗរបស់ខញុំឱយេទរស់េនជមួយឪពុក 

ម្ត យរបស់ខញុំេន្របេទសេវៀត មខងតបូង រហូត
ដល់េពលែដលខញុំ ចសន ្ំរបក់បនលមម នឹងេ
ពួកេគឱយ្រតឡប់មករស់េនជួបជំុគន ទីេនះវញិ”។ 

ករពឹងែផ្អកេលើអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 

 សហគមន៍ែដលបន ំងទីលំេនថមី បន
ខិតខំ្របឹងែ្របង កនុងកររក្របក់ចំណូលេដើមបីរស់
េនកនុង ថ នភពដ៏លំបកបំផុត។ េនះគឺជសំនួរ 

៧៧ 

ជំពូកទី ៥
 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 



 

 

ែដលេចទសួរថ េតើ ថ នភពរេបៀបេនះមននិរន្តរ
ភពែដរឬេទ។ ចំេពះមនុស ជេ្រចើនយល់ថ មន
ែតជំនួយពីខងេ្រកេទ ដូចជពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ
ភិបលជេដើម េទើប ថ នភព របស់្របជពលរដ្ឋ

ចល្អ្របេសើរេឡើងវញិ។ េនអណ្តូ ង និងេនកែន្លង
េផ ងៗេទៀត អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលដូចជ    

អងគករមិត្តសំ ញ់/ Friends International ផ្តល់
្របក់ចំណូលដល់្របជពលរដ្ឋមួយចំនួន ដូចជ 

មករេ យផលិតកបូប និងផលិតរបស់របរ  
េផ ងៗេទៀត េដើមបីលក់េនទីផ រេទសចរណ៍។     

ក៏បុ៉ែន្ត គេ្រមងទំងេនះមិនបនេទដល់្របជពល 

រដ្ឋភគេ្រចើនេនឯ កែន្លង ំងទីលំេនថមីជេ្រចើន
េទ។ 

 ថ នភពសហគមន៍ទួលសំបូរ្រតូវបនេគ
េមើលេឃើញថ បនល្អ្របេសើរេឡើងវញិ េនេពល 

ែដលអងគករ Caritas កំពុងែត ជួយ្រកុម្រគួ រឱយ
ទទួលបននូវជំនញថមីៗ េដើមបីរក្របក់ ចំណូលេន
ទីេនះ។ កលពីេពលភ្ល មៗបនទ ប់ ពីករផ្ល ស់ប្តូរ
េទកែន្លង ំងទីលំេនថមីេនះ ្រកុម្រគួ រជេ្រចើន
បន្របឈមមុខនឹង ថ នភពបនទ ន់មួយ ទក់ទង
េទនឹងសុវតថិភពេសប ង និងសុខភព។ ពួកគត់
អស់សងឃឹម និងមិន ចរកវធីិរក្របក់េនទីេនះ
បនេទ។ បុ៉ែន្ត រយៈេពល្របំមួយែខេ្រកយមក េន
េពលែដលអងគករ  Caritas បនជួយ្របជពលរដ្ឋ 
កនុងករ យតៃម្លេលើជេ្រមើស និងជំនញសម្រសប
ស្រមប់្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ ពួកគត់ ចកំនត់
បនពីករងរជេ្រចើន្របេភទែដលពួកគត់ ចេធ្វើ
បន េដើមបីចិញច ឹមជីវតិ ដូចជ ករកត់េដរ និងករផ
លិតទឹក បូ៊ ជេដើម។ ជធនីភនំេពញ ក៏
បនបេងកើតគេ្រមង មុខរបរចិញច ឹមជីវតិតូចៗស្រមប់
្របជពលរដ្ឋផងែដរ។ ជសរបុ បចចុបបនន ្របជពល 

រដ្ឋ ក់ដូចជ មនទស នៈវជិជមន កនុងករ្របកប
របរចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកគត់ េទអនគត េនទួល
សំបូរ។ ជករកត់សមគ ល់ជពិេសសេនះគឺ ្រកុម
្រគួ រ្របជពលរដ្ឋទំងេនះ បនទទួលជំនួយ 

េសប ង រ្របចំែខ ពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 

ំងពីេពលមក ំងទីលំេនថមី និងពួកគត់មិន
ចំ យអ្វីទក់ទងនឹងលំេន ្ឋ នេទ ដូចជ ទឹក 
និង ករែថទំសុខភព។ ក ្ត ទំងេនះពិតជបនរមួ
ចំែណកដល់សមតថភពរបស់្រកុម្រគួ រ្របជពល 

រដ្ឋកនុងករេធ្វើែផនករ និងេធ្វើករសំេ េទរករបរ
ចិញច ឹមជីវតិកន់ែតមនសថិរភព។ 

 េសចក្តីពិភក ខងេលើបង្ហ ញពីត្រមូវករ
ស្រមប់ជេ្រមើសមុខរបរចិញច ឹមជីវតិ្របកបេ យ
និរន្តរភព ែដលជ ែផនកយ៉ងសំខន់ៃនដំេណើ រករ
ៃនករផ្ល ស់ប្តូរទី ំង។  

 

៥.៥ សន្តិសុខេសប ង 

 សុវតថិភពនិងសន្តិសុខកនុងករទទួលបន
េសប ង រចំបច់សំ ប់្រកុម្រគួ រ ្រតូវែតមន 

ករធន ចំេពះ្របជពលរដ្ឋែដលបនផ្ល ស់មក
កែន្លង ំងទីលំេនថមី ដូចជជំនួយសេ្រងគ ះបនទ ន់ 

ជពិេសស ចំេពះអនកែដលមិនមនសមតថភពផគត់
ផគង់ខ្លួនេ យខ្លួនឯងបន េ្រកយពីេពលបេណ្ត ញ
េចញ។៩៣ ជករចំបច់្រតូវ យតៃម្លេលើក្រមិតៃន
ភពអសុវតថិភពេសប ងេនកនុងសហគមន៍ សំ ប់    
រយៈេពលខ្លី និងរយៈេពលែវង ពីេ្រពះភពអសុវតថិ
ភពេសប ង គឺជបុព្វេហតុយ៉ងសំខន់មួយៃនកង្វះ

របូតថមភ។ េនកែន្លង ំងទីលំេនថមី ក់ដូច
ជបង្ហ ញថ ខ្វះ រចំបច់េហើយែដលគួបផ ំ
ជមួយនឹងកររស់េនកនុងបរ ិ ថ ន គម នអនម័យនិង 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៧៨ 

ជំពូកទី ៥
 

៩៣ េគលករណ៍ែណនំជមូល ្ឋ នរបស់អនក យករណ៏ពិេសស  កថខ័ណ្ឌ ទី៥២។ 



 

 

មិនមនសុខភពល្អផង ប ្ត លឱយសុខភព្របជ
ពលរដ្ឋកន់ែត្រទុឌេ្រទមេទៗ ។ 

 បនទ ប់ពីករបេណ្ត ញេចញភ្ល មៗ កនុង
ករណីភគេ្រចើន ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង ជធនី ឬ
្រកុមហុ៊នែដលទទួលផល្របេយជន៍ពីករបេណ្ត ញ
េចញេនះ បនផ្តល់ជំនួយេសប ង រែតម្តងេទ 

ដល់្រកុម្រគួ រ្របជពលរដ្ឋែដលទទួលរងនូវផល
ប៉ះពល់។ ជក់ែស្តង ្រកុម្រគួ រជេ្រចើនែដលបន
ផ្ល ស់ទីលំេនេទរស់េនឯ អណ្តូ ង កនុងែខមិថុន ឆន ំ
២០០៦ ទួលបនតង់មួយផទ ំង អងករ១០គីឡូ ទឹក្រតី
និងទឹកសីុអីុវ២-៣ដប រងុ១ និង្របក់ ១០,០០០
េរៀលពី ជធនីភនំេពញ។ ្រគួ រែដលមកពី
បូរកីី ែដលផ្ល ស់ទីលំេនេទ ទួលសំបូរ បន
ទទួលអងករមួយបវ ៥០គីឡូ្រកម ទឹក្រតី ទឹកសីុអីុវ 
និងធុងទឹកជ័រ២ ពី ជធនីភនំេពញ (្របក់ 
២៥០ដុ ្ល របែនថម ែដលផ្តល់េ យ្រកសួង
េទសចរណ៍ ជករណីពិេសស) ។ ្រកុមហុ៊ន  7 NG 
បនផ្តល់អងករ២០គីឡូ ទឹក្រតីនិងទឹកសីុអីុវបុ៉នម នដប 
និង្របក់ ៧៧០.០០០ េរៀល   ស្រមប់តភជ ប់ចរន្ត   
  អគគីសនី ស្រមប់្រកុម្រគួ រមកពីដី្រកហម ែដល

ទទួលបនផទះែល្វង។ ្រកុម្រគួ រែដលបនផ្ល ស់
េទកែន្លង ំងទីលំេនថមី េផ ងៗេទៀត េនភនំេពញ ក៏
បនទទួលកញច ប់អំេ យ្រប ក់្របែហលគន េនះ
ែដរ។ បុ៉ែន្ត សហគមន៍ េន ព នេឆះ និងអូរកមពុជ
េន្រកុង្រពះសីហនុ មិនបនទទួលបនអ្វីទំងអស់។ 

 កនុង្រគប់ករណីទំងអស់ អងគករមិនែមន     

រ ្ឋ ភិបល និងអងគករ សនេផ ងៗ បនផ្តល់ 

េសប ង រ (ជទូេទ មន អងករ រកំបុ៉ង
ឬកញច ប់) ដល់្រកុម្រគួ រែដលទទួលរងនូវ ផលប៉ះ
ពល់ ជដំេ ះ្រ យជំនួយសេ្រងគ ះបនទ ន់។  

អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចើន បន្តផ្តល់ជំនួយ
ជេសប ង រដល់្របជពលរដ្ឋ ែដលបនមក
រស់េនកែន្លង ំងទីលំេនថមី។ បុ៉ែន្ត ជំនួយពីអងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភិបលទំងេនះ គឺបនមកពីធនធន
មនកំណត់របស់ខ្លួន ដូេចនះជំនួយមិនបន្រគប់្រគន់
េទ។ គម នករណី មួយ ែដល ជញ ធរផ្តល់ជំនួយ
េសប ង រស្រមប់ រយៈេពលែវងេនេឡើយ។  

 ផលប៉ះពល់ៃនករបេណ្ត ញេចញបនបងក
ឱយមនក្តីកង្វល់យ៉ងខ្ល ំងអំពីេសប ង រ មិន
ែមនែតចំេពះ េ្រកយេពលបេណ្ត ញេចញភ្ល មៗ
េនះេទ បុ៉ែន្តចំេពះរយៈេពលជេ្រចើនែខ ឬ េ្រចើនឆន ំ 
េ្រកយពីករបេណ្ត ញេចញ។ មូលេហតុមួយគឺខ្វះ
្របក់ចំណូលែដល ចរកបនពីមុខរបរេនកែន្លង

ំងទីលំេនថមីទំងេនះ ស្រមប់ទិញេសប ង រ 
ចំែណកឯេន្របជំុជនកនុងទី្រកុងវញិ មនករងរ
េ្រចើនជង រមួទំងករងរតូច ច ដូចជ ករេដើរ
េរ ើសេអតចយ និងលក់េអតចយៈ 

“្របសិនេបើេយើងគម នអ្វីហូបេនទីេនះេទ 

េយើងគម នជេ្រមើសអ្វី េ្រកែតពី្រតូវេដកអត់ 
េនះេឡើយ។ េនកនុង្រកុង េនេពលខញុំរក
លុយមិនបនពីមុខរបរតូច ចរបស់ខញុំ ខញុំឬ
កូនៗរបស់ខញុំ េទេដើរេរ ើសេអតចយេន

៧៩ 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
ជំពូកទី ៥

 

កូន្រតីនិង កំពឹសែដលរកបនពី្រសះេនភូមិអណ្តូ ង, 
 ែថ្លងអំណរគុណចំេពះករថតរបូេ យៈ  B. Keat/ OHCHR 



 

 

មផ្លូវ ែដលខញុំ ចលក់បនតៃម្ល ពីរបីរយ 

ឬ ពីរបីពន់េរៀល េហើយេពលបនលុយមក 

ខញុំ ចទិញអងករ ំបយហូបរចួមួយៃថង”។ 

មិន យុ ៥០ឆន ំ ជ្រស្តីេម្រគួ ែដលមនកូន
្របំពីរនក់េនអណ្តូ ង  រកសីុលក់ េលៀស លេន
ទី្របជំុជនកនុងទី្រកុង។ 

 ្របជពលរដ្ឋេនកែន្លង ំងទីលំេនថមីដៃទ
េទៀតបន ែថ្លងបញជ ក់្រសេដៀងគន េនះែដរ ជ
ពិេសសកនុងចំេ ម្រស្តីេម្រគួ រែដល្រតូវែតខិតខំ
កន់ែតខ្ល ំងេឡើង េដើមបីធនេ យមនេសប ង

រស្រមប់កូនៗរបស់ពួក គត់។ 

 ្របជពលរដ្ឋែដលេនកែន្លង ំងទីលំេនថមី 
និងែដលមនករងរមន្របក់ចំណូលទប ឬអនក
ែដល មិន ចរកករងរបនេធ្វើ បនកត់បនថយ
ទំងគុណភព និងបរមិណម្ហូប រ ែដលពួក
គត់បរេិភគេរៀង ល់ៃថង។ ជទូេទ ្របជពលរដ្ឋ
កមពុជ បរេិភគបយ ល់េពល េ យមនបែន្ល 

ច់្រតី ច់មន់ ច់្រជូក ឬ ច់េគ េហើយនឹង
បែង្អមនិងែផ្លេឈើ។ បុ៉ែន្ត ្រកុម្រគួ រជេ្រចើនបន
បញជ ក់ចបស់ៗថ ពួកគត់មិនមន្របក់ស្រមប់
ទិញ រហូបែបបេនះេទៀតេទ ដូេចនះេហើយ ពួក
គត់បរេិភគែតបយទេទឬបយជមួយអំបិល ទឹក 
្រតី ឬទឹកសីុអីុវ។ ្របជពលរដ្ឋខ្លះពយយមេដើររក
េសប ង រែដលមិនចំ យ្របក់ េនែកបរៗផទះ 

ដូចជ្រតកួន កូន្រតី កំពឹស េខច  ខចង កែងកប ឬក្ត ម
ែ្រស ជេដើម បុ៉ែន្ត ម្ហូប រែបបេនះជទូេទមន
ែតេនកនុងរដូវវស ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ្របជពលរដ្ឋមួយ
ចំនួនែដល មិនមន្របក់ចំណូលេ ះ េឆ្ល តលក់ 
របស់របរ ្រតី ឬ បែន្លែដលបនមកពីករេដើររកបន 

េទអនកដៃទ។ 

 ្របជពលរដ្ឋបនកត់កមគ ល់ថ ពួកគត់
មិន ចបរេិភគ រសំខន់ចំបច់ បន្រគប់
្រគន់េទ េ យមិននិយយដល់ របំប៉ន ឬ
បែង្អមែដលពួកគត់ធ្ល ប់បរេិភគេនះេទៈ  

“ខញុំែលងដឹងថ ែផ្លេឈើមនរសជតិដូចេម្តច
េហើយ ំងែតពីខញុំផ្ល ស់មកេន ដំ ក់្រត
យឹង។ ខញុំ្រតូវទុកលុយសំ ប់ ទិញ រ
ែដលសំខន់ចំបច់ ដូចជ អងករជេដើម”។ 

កុមភៈ ម្ត យមនកូន៤នក់ អតីតមច ស់ផទះ
េនដី្រកហម។  

្របជពលរដ្ឋជេ្រចើននក់ ត្អូញែត្អរ ដូចគន េនះែដរ។ 

 េន អណ្តូ ង  ករែស្វងរក រេនកនុងភូមិ
ជិតខងកន់ែតលំបកេទៗ ពីេ្រពះ្របជពលរដ្ឋ 
បនេ្របើ្របស់ធនធនមិនចំ យ្របក់ទំងេនះ
អស់ជេ្រចើនឆន ំមកេហើយ។ ដូចជ្រស្តីអនកផទុកេម
េ គេអដស៍មន ក់ េឈម ះ រចន បននិយយថ “ខញុំ
ធ្ល ប់េទម្តងមក លែដរជមួយ ្របជពលរដ្ឋដៃទេទៀត 

េដើមបីរក ្រតី ខចង ក្ត ម បែន្ល។ ខញុំមិន ចេទញឹក
ញប់ដូចអនកេផ ងេទ ពីេ្រពះថេយើង្រតូវេដើរេទ
ទំនប់កប់្រសវូែដលេនឆង យ  ] េដើរ១-២េម៉ង [េហើយ
្របជ ពលរដ្ឋ្រតូវេទ ំងពី្រពលឹម ។ ឥឡូវ រ
ទំងេនះេនែកបរៗ អណ្តូ ង រកែលងបនេហើយ”។ 
អនកផ្តល់បទសមភ សន៍ ែដលរស់េនអណ្តូ ង ៨០ភគ
រយេជឿថ កូនៗរបស់ពួកគត់មន បញ្ហ ខ្វះ រ
របូតថមភមកពីបរេិភគ រខ្វះជីវជតិ េ យ រែត
ពួកគត់មិន ចផ្តល់ រ្រគប់្រគន់ដល់កូនៗ
្រគប់េពលបន ។ 

 សហគមន៍ ព នេឆះ ពឹងែផ្អកេសទើរែតទំង 

្រសុងេទេលើករេន ទ មសមុ្រទ ជលកខណៈ 
្រគួ រ គឺមនែតបុ៉នម ន្រគួ របុ៉េ ្ណ ះែដលរក
្របក់ចំណូលបែនថមបន មរយៈករងរេផ ងៗ។ 
េដើមបីទិញអងករបន ពួកគត់្រតូវែតរក្រតីឱយបន
េ្រចើនលមមនឹង យកេទលក់ខ្លះ។ ៃថងខ្លះ េហើយភគ
េ្រចើនពួកគត់រក្រតីមិនសូវបនេទ េដើមបីផគត់ផគង់ 

្រកុម្រគួ រ។ កនុងេពលចុះពិនិតយ ថ នភពេនទី
េនះ OHCHR បនេឃើញ្រស្តីពីរបីនក់ កំពុងែតខចី
អងករ អនកជិតខងេដើមបី ំបយហូបេពល រ

ង ច ។ អនកែដលបនផ្តល់ បទសមភ សន៍ ែដលជ
ទូេទេពញចិត្តនឹង ថ នភពសុខដុមរមន មុនេពល

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៨០ 

ជំពូកទី ៥
 



 

 

ករជួយពិនិតយសុខភព្រគេូពទយរបស់អងគករលីកដូ     ែថ្លងអំណរគុណចំេពះ 

ករថតរបូេ យ: B.Keat/OHCHR 

បេណ្ត ញេចញបននិយយអំពី រឆង ញ់ៗ ែដល 

ពួកគត់ធ្ល ប់ទទួលទនកលពីេពលេនះ ែដលមន 

ច់ និងែផ្លេឈើ។ ន ជ្រស្តីចំ ស់មន ក់ បន
និយយេ យសេងខបថៈ 

“ ំងពីេពលបេណ្ត ញេចញមក ពួកេយើងមិន
ែដលបនទិញ រឆង ញ់ហូបេទ។ ពួក
េយើងធ្ល ប់បនហូប រឆង ញ់ៗេលើសេនះ 
១០ដង ឬេ្រចើនជងេនះេទៀត េហើយ ពួក
េយើងមន្របក់សន ំស្រមប់ឱយកូនេទេរៀន 
និងេទរកេពទយឯកជនេពលឈឺ។ េយើងមិន
ែដលជំពក់បំណុលេគដូចជសព្វៃថងេនះេទ 

សូមបីែតអងករ ពងមន់ពងទ ឬលុយ ក៏េយើង
្រតូវខចីគន េទវញិេទមក េដើមបីែតមួយចំែអត
្រកពះែដរ”។ 

 ្រគួ រែដលជអនកជំងឺេអសដ៏រស់េនឯ
ទួលសំបូរ បនេមើលេឃើញថខ្លួន កំពុងែតរស់កនុង

ថ នភពល្អ្របេសើរជង្រគួ រេនកែន្លងេផ ងៗ
េទៀត ពីេ្រពះពួកគត់ទទួលបន អងករ និង រ
បែនថមពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ជបន្តបនទ ប់ 

និងជ្របចំ។៩៤  អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និង
ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ បនបង្ហ ញពី

ករេប្តជញ ចិត្តចូលរមួចំែណក កនុងករជួយឧបតថមភេនះ 
រហូតទល់ែតសហគមន៍ ចមច ស់ករេលើខ្លួនឯង
បន េពលគឺមនករងរេធ្វើនិងមុខរបរចិញច ឹមជីវតិ។ 

េនះជករដ៏គួរឱយេកតសរេសើរ។ ករគំ្រទែផនក
េសប ង រ និង មុខរបរ ជករពិត ស់គបបី
្រតូវបញចូ លេទកនុងដំេណើ រករទំងអស់ៃនករ ំងទី
លំេនថមី។ 

៥.៦ សុខភព 

 មទស នៈទនៃនសិទធិមនុស  សុខភព
មិនែមនមនន័យ្រគន់ែតជករទទួលបនេស  
ែថទំសុខភពចំបច់បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តែថមទំងមន
ប់បញចូ លក ្ត ជេ្រចើនេទៀត ែដល ច ជួយ្របជ

ពលរដ្ឋឱយមនជីវតិរស់េន្របកបេ យសុខភពល្អ 
ដូចជ ទឹកផឹកមនសុវតថិភព និងអនម័យសម 

្រសប រសមរមយ និងលកខខ័ណ្ឌ និងបរយិកស
ករងរ្របកបេ យផសុខភពេទៀតផង។ ្រតូវផ្តល់
េ យមនេស សុខភពចំបច់ ថន ំេពទយ និង
េ្រគ ងបរកិខ េពទយ េ យគម នករេរ ើសេអើង និងែដល
មន ចេទរកេ្របើ្របស់បន ចទទួលយកបន 
និង មនគុណភពល្អ។៩៥ េគលករណ៍ែណនំអន្តរ
ជតិបនបញច ក់បែនថមេទៀតថ ករេទរកេ្របើ្របស់
បននូវេស សុខភព ្របកបេ យសុវតថិភព គួរែត

៨១ 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
ជំពូកទី ៥

 

៩៤ អងគករ  Center of Hope បនផ្តល់ជំនួយជេសប ង្របចំែខ (របបអងករ្របចំែខ ១៤ គីឡូ្រកម ស្រមប់្រគួ រគម នកូន និង ២៦គីឡូ្រកម ស្រមប់អនក
ែដលមនកូន ជមួយនឹងអំបិលអីុយូ៉ដ េ្របងឆ និង ថម មួំយចំនួន( ស្រមប់រយៈេពល៤ែខ ងំពី េពលផ្ល ស់ប្តូរ ទី ងំរបស់្របជពលរដ្ឋ ៤២្រគួ រេនះ ។ 

អងគករេសប ង រពិភពេ ក បនផ្តល់កញច ប់េសប ង មបទ ្ឋ ន (អងករ ៣០គីឡូ េ្របងឆ១លី្រត និងអំបិលអីុយូ៉ដ១.៥គីឡូ្រកម) ដល់សហគមន៍ ពីែខ
តុ ដល់ែខធនូឆន  ំ២០០៩ ។ ងំពីែខមក ឆន  ំ ២០១០ សមគមនរអីភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច និងអនម័យ (អងគករ WOMEN) ជអនកបន្តកិចចករេនះ និងេ យ
មនជំនួយពីអងគករ Caritas បនផ្តល់អងករ ១៤គីឡូ្រកម និង អនកមនកូនបនបែនថម ១២គីឡូ្រកម ។ 
៩៥ សូមេមើលអងគករសុខភពពិភពេ ក (WHO) និង OHCHR “សិទធិខងសុខភព” Factsheet េលខ៣១។ 



 

 

្រតូវផ្តល់ជូនភ្ល មៗេ្រកយករបេណ្ត ញេចញ។៩៦ 

ជំនួយសេ្រងគ ះបនទ ន់ 

 េ្រកយពីករបេណ្ត ញេចញ ជំនួយសេ្រងគ ះ
បនទ ន់ែផនកេពទយែដលផ្តល់េ យ ្រគួ រ្របជពល 

រដ្ឋ ែដល្រតូវេគបេណ្ត ញេចញេនឯកែន្លង ំងទី
លំេនថមី បនមកែតពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 

ដូចជ លីកដូ ឬអងគករ Center of Hope ែត
បុ៉េ ្ណ ះ។ េ្រចើនឆន ំបនទ ប់ពីករផ្ល ស់មកេនកែន្លង

ំងទីលំេនថមី ្រកុម្រគួ រ ្របជពលរដ្ឋ េនែតពឹង
ែផ្អកទំង្រសុងេលើេស ែផនកេពទយ ផ្តល់ជូនេ យ
អងគករទំងេនះេនេឡើយ។ ជក់ែស្តង ភ្ល មៗបនទ ប់
ពី្របជពលរដ្ឋ សំបុកចប ផ្ល ស់េទេន អណ្តូ ង គិត
ពីៃថងទី៦ដល់ ២៨ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៦ ្រកុម្រគូេពទយ
របស់អងគករលីកដូបនពយបលអនកជំងឺ ១,៧១៦ 
នក់។ ្រគូេពទយមន ក់ៗ ្រតូវេមើលអនកជំងឺ ជមធយម
្របែហលជ ៨០ករណី កនុង១ៃថងៗ េនទីេនះ រមួទំង
ៃថងចុងសប្ត ហ៍ផង។ ្រគូេពទយបន យករណ៍ថ 

កនុងចំេ មអនកជំងឺ ១,៧១៦នក់ ែដលបនចុះ
េឈម ះពយបល  មនកុមរ ៦៦៣នក់ ែដលេ្រចើន
ជងពក់ក ្ត លៃន កុមរទំងេនះ មន យុ
េ្រកម៥ឆន ំ។ (សូមេមើល “សុខភព ងកយ” ែផនក
ខងេ្រកម ស្រមប់ជឧទហរណ៍ៃនជំងឺទូេទ)។  

េស សុខភពែដលមន 

កែន្លង ំងទីលំេនថមីទំងអស់េ្រកមករសិក េនះ 

េឃើញថ មនមណ្ឌ លសុខភព ឬបុស្តិ៍សុខភព 

ំងេនទីេនះ(្រតពំងអញច ញ៩៧ ដំ ក់្រតយឹ
ង៩៨) ឬេនជិតៗទីេនះ (អណ្តូ ង៩៩ ទួលសំបូរ១០០)។ 

្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើនែដលបនផ្តល់បទសមភ សន៍ 
គ ល់មណ្ឌ លសុខភពែដលេនជិតបំផុត  បុ៉ែន្ត

មន្របជពលរដ្ឋតិចតួច ស់ ែដលេទេ្របើេស
េនមណ្ឌ លសុខភព។ ្របជពលរដ្ឋបនេលើកអំពី
បញ្ហ ៃន្របសិទធភពរបស់មណ្ឌ លសុភព េ យ
និយយថ មណ្ឌ លសុខភពទំងេនះ ជញឹកញប់
ខ្វះបរកិខ រេពទយ ឬបុគគលិក េហើយមនលទ្ឋភព្រតឹម
ែតែចកថន ំ ចក់ ៉ក់ ំង និងករពយបលជំងឺតូច

ចែតបុ៉េ ្ណ ះ។១០១ ្របជពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បន
និយយផងែដរថ ពួកគត់្រតូវបង់ៃថ្លេស ពី
១,០០០ េទ ១,៥០០េរៀល េដើមបីទទួលបនករ
ពយបល ឬេមើលជំងឺេនឯមណ្ឌ លសុខភព។ ដូេចនះ 

ពួកគត់ភគេ្រចើនេពញចិត្តេ្របើ្របស់េស របស់ អងគ
ករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល  ែដលែតងែតមកដល់ទី
កែន្លងែដលគត់រស់េនជេទៀងទត់ និងផ្តល់ករ
ពយបល និងថន ំេ យមិនយកកៃ្រម។ បុ៉ែន្ត ចំេពះ
បញ្ហ សុខភពធងន់ធងរ ្របជពលរដ្ឋេនែត្រតូវេទ
មនទីរេពទយេនទី្រកុង ភនំេពញ។  

 េនមណ្ឌ លសុខភពជិត អណ្តូ ង  គិ នុប
្ឋ កបីនក់ផ្តល់ថន ំ ៉ ក់ ំង និងពយបលជំងឺ្រ ល 

ៗ រមួទំងមនករពិេ្រគះេយបល់អំពីសុខភពបន្ត
ពូជ និងពិនិតយ្រស្តីមនៃផទេពះែដលមណ្ឌ លសុខ
ភព េនកែន្លង ំងទីលំេនថមីខ្លះគម នេស េនះេទ 
(ដូចជ េន្រតពំងអញច ញ) ។ េយងេទ ម គិ

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៨២ 

ជំពូកទី ៥
 

៩៧ េន្រតពំងអញច ញ មណ្ឌ លសុខភព ្រតវូបនក ងេនេលើកែន្លង ំងទីលំេនថមី េ យ ជធនីភនំេពញ កនុងឆន ំ ២០០៦ ។ 

៩៨ ផទះពីរែល្វងជប់គន  ្រតវូបនេធ្វើជករយិល័យសុខភព កនុង បូរសីន្តសិភព២ ។  

៩៩ េនអណ្តូ ង មណ្ឌ លសុខភពសថតិេន្របែហល ១គ.ម ពីកែន្លង ងំទីលំេនថម ី។ 

១០០ េនទួលសំបូរ មណ្ឌ លសុខភពសថតិេនចមង យ១.៥គ.ម ពីកែន្លង ងំទីលំេនថម ី។ 
១០១ េនមណ្ឌ លសុខភព េន្រតពំងអញច ញ គិ នុប ្ឋ ក្របសុពីរនក់េធ្វើករពីៃថងច័នទដល់សុ្រក បុ៉ែន្ត្រគួ រមួយចំនួនបន ត្អូញែត្អរថ ពួកគត់ជញឹក
ញប់មិនេឃើញ គិ នុប ្ឋ កេទ េនេពលែដលពួកគត់មកដល់មណ្ឌ លសុខភព េហើយេស  មនក្រមិត្រតឹមែតជករផ្តល់ថន ំ ក់ ំង និង ថន ំេពទយ 



 

 

នុប ្ឋ កមន ក់ កនុងចំេ មទំងបីនក់េនះបនឱយ
ដឹងថ ្របជពលរដ្ឋពី៨០ េទ១០០ នក់ ែដលមកពី
សងក ត់េនះទំងមូល ែដលមនខ្លះមកពីអណ្តូ ង  
បនទទួលេស សុខភព េនមណ្ឌ លសុខភពេនះ
ជេរៀង ល់ែខ រឯីករគំ្រទ (ែផនកហិរញញវតថុ ឬែផនក
េផ ងេទៀត) ពីមនទីរសុខភិបល្រសកុ្របតិបត្តិមិន
្រគប់្រគន់ស្រមប់េ ះ្រ យ ត្រមូវករខងសុខ
ភពរបស់សហគមន៍េនះេទ។ 

 អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ផ្តល់េស សុខ
ភពជេ្រចើន ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យ្របជ
ពលរដ្ឋែដលរស់េន មកែន្លង ំងទីលំេនថមី។ 
ឧទហរណ៍ ្រកុម្រគូេពទយ របស់អងគករលីកដូ ចុះ
មកពិនិតយសុខភព បួនៃថងកនុងមួយសប្ត ហ៍ េន ម
កែន្លង ំងទីលំេនថមី (គឺៃថងពុធ េនដំ ក់្រតយឹង 

ៃថងច័នទនិងសុ្រកេន អណ្តូ ង  និងៃថង្រពហសបតិ៍ េន
្រតពំងអញច ញ) េហើយែថមទំងផ្តល់ថន ំេ យឥត
គិតៃថ្លផង។ អងគករលីកដូក៏បនចុះហតថេលខេលើ
អនុស រណៈៃនករេយគយល់គន មួយជមួយនឹង

ជញ ធរសុខភិបល (OD WEST) េដើមបីផ្តល់ ៉ក់
ងំដល់្រស្តនិីងកុមរេន មកែន្លង ងំទីលំេនថមី

ទំងបីេនះ និង េដើមបីេ ះ្រ យចំេពះករែដល
្របជពលរដ្ឋផ្ល ស់ប្តូរទីកែន្លងរស់េនទំងេនះែដល
េនមិនទន់្រតូវបន ក់បញចូ លកនុងកមមវធីិចក់ថន ំ
ក់ ំង មបទ ្ឋ នៃន ជញ ធរសុខភិបល ។   

 អងគករ Chibodia មរយៈគេ្រមងគ្លីនិក
សុខភព “Moto Medix” បនផ្តល់េស សុខភព 

្របចំសប្ត ហ៍ ស្រមប់កុមរេនសហគមន៍ដំ ក់
្រតយឹង ងំពីឆន ២ំ០០៩។ ទំងអងគករ លីកដូ និង

អងគករ Chibodia ផ្តល់ជំនួយែផនកហិរញញវតថុ ឬែផនក
េផ ងៗេទៀតដល់ សមជិក សហគមន៍ េលើត្រមូវករ
ែផនកេពទយបនទ ន់ រមួទំងករដឹកបញជូ នេទមនទីរេពទយ
េន្រកុងភនំេពញ កនុងករណីចំបច់។ កនុងែខតុ ឆន ំ
២០០៩ អងគករ   Chibodia ក៏បនចប់េផ្តើមកមមវធីិ     

ពនយកំេណើ តេនទី ងំេនះែថមេទៀត។១០២ 

 ំងពីេ្រកយេពលបេណ្ត ញេចញភ្ល ម    

អងគករ Center of Hope បនបញជូ ន ្រកុមគ្លនិីកចល័ត 
េទពិនិតយសុខភព ទូេទជេរៀង ល់សប្ត ហ៍េនអ
ណ្តូ ង  ដំ ក់្រតយឹង១០៣ និងទួលសំបូរ។១០៤ េវជជ
បណ្ឌិ តៃនគ្លីនិកចល័ត បនពិនិតយសុខភព្របជ
ពលរដ្ឋពី ៣០នក់េទ៥០នក់ េនេពលចុះពិនិតយ    
ម្តងៗ។ ្រកុមករងរេនះក៏ពនយល់ព័ត៌មនអំពីសុខ
ភព និងករេធ្វើអនម័យផងែដរ។   

 េនេខត្ត្រពះសីហនុ ភ្ល មៗបនទ ប់ពីមនករ
បេណ្ត ញសហគមន៍ ព នេឆះ អងគករលីកដូ បន
បញជូ ន្រកុម្រគូេពទយេទទីេនះ ។ ្រកុម្រគូេពទយពីអងគ
ករ លីកដូ េនភនំេពញ បនេទពិនិតយសុខភពអនក
រស់េនសហគមន៍ ព នេឆះ ម្តងកនុងមួយែខរហូតដល់
ពក់ក ្ត លឆន ២ំ០០៩។ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល
កនុង្រសកុេឈម ះថ ម្លប់ ប៉ង “M’Lop Tapang” បន
ចុះពិនិតយសុខភព សហគមន៍ ព នេឆះ ម្តងកនុងមួយ
សប្ត ហ៍ េហើយក៏ជួយផ្តល់ មេធយបយដឹកជញជូ នេទ
មនទីរេពទយ ែដរកនុងករណីបនទ ន់។ េន្រគប់កែន្លង ងំ
ទីលំេនថមីទំងអស់ អនកែដលបនផ្តល់បទសមភ សន៍
ទំងអស់ េកតសរេសើរចំេពះករងររបស់អងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភិបល ។ 

៨៣ 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
ជំពូកទី ៥

 

១០២ េយង មអងគករ េវជជបណ្ឌិ តអងគករ លីកដូ មនែផនក រកមមវធីិចក់ ៉ក់ ងំ េគេរៀបចំេធ្វើេឡើងសំ ប់រយៈេពល្របំឆន មំ្តង  ។ ្រកមុ្រគួ រែដលបន
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនថមី ្រតវូែតរង់ចំឱយេគបញចូ លេទកនុងែផនករកមមវធីិរយៈេពល្របំឆន ថំមី ែដលនឹង្រតវូ អនុម័តេ យ្រកសួងសុខភិបល ។  

១០៣ អងគករ លីកដូ និង អងគករ Center of Hope បន មេទពិនិតយសុខភពេ យ្រកមុ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋេនឯ កែន្លង ងំទី លំេនថម ីេនភូមិ្រសះេពធិ៍ 
ឃំុភនបំត ្រសកុពញញ ឭ េខត្តក ្ត ល បនទ ប់ពី្រគួ រទំងេនះ ផ្ល ស់េចញេទទី ងំេនះ ពីែខធនូ ឆន  ំ២០០៩ ។ 
១០៤  អងគករ Center of Hope បនចត់ែចងេ យមនគ្លនិីកចល័ត និង ផ្តល់េស ែថទំសុខភព មផទះ ចំេពះ្រកមុ្រគួ រ ែដលផទកុ េមេ គ HIV/ជំងឺេអដ៍ 
េនទួលសំបូរ កលពីដំបូង ។ រយៈេពលបីែខេ្រកយមក អងគករ  ‘ WOMEN’ បន្តករងរែថទំ មផទះេនះ ។  



 

 

 
 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៨៤ 

្របអប់េលខ១១៣: សុខភពអនកជំងឺេអដស៍ និង អនកផទុកេមេ គ  
េអដស៏ 
ករបេណ្ត ញេចញនិងករ ំងទីលំេនថមីរបស់្របជពលរដ្ឋ
ែដលជអនកជំងឺេអដស៍   មនន័យថេធ្វើេ យពួកគត់គម នលទ្ឋ
ភពទទួលបនករពយបលជំងឺបនទ ន់ កនុងករណីជំងឺឱកស
និយមធងន់ធងរ។ ករផ្ល ស់ប្តូរទី ំងេធ្វើឱយ្របជពលរដ្ឋមន ត្រមូវ
ករថវកិ េ្រចើនហួស ស្រមប់ចំ យេលើករេធ្វើដំេណើ រ េទ
កនុង្រកងុ និង េលើេស ចំបច់េផ ងៗេទៀត ដូចជ ករពយបល
េ យថន ពំនយ យុជីវតិARV ។ លំេន ្ឋ នមិនសមរមយ និង    

កង្វះបរ ិ ថ នសម្រសបេនកែន្លង ំងទីលំេនថមី ក៏ជែផនកែដល
ប ្ត លឱយមនបញ្ហ សុខភព និង ងយ្របឈមនឹងជំងឺឆ្លង
ននែដរ។  

ទិននន័យ 

 េនអណ្តូ ង  មនករប៉ន់ ម នថ មន្របជពលរដ្ឋ
ែដលជអនកជំងឺេអដស៍ យ៉ងេ ច ស់ ក៏ ៥០នក់ែដរ 
េហើយ មករប៉ន់ ម នខ្លះេទៀតថ មនរហូតដល់១០០នក់។ 
េន្រតពំងអញច ញ មន្របជពលរដ្ឋែដលជអនកជំងឺេអដស៍ពី
១០នក់ េទ ១៨នក់ និងេនទួលសំបូរ មន្របជពលរដ្ឋ ៥៦
នក់ (កនុង៤២្រគួ រ)។ កនុងចំេ មអនកែដល ធ្ល ប់រស់េន ម
ចិេញច ើមផ្លូវេនដំ ក់្រតយឹង រហូតដល់ែខធនូឆន ំ២០០៩ មន 
្របជពលរដ្ឋ ែដលជអនកជំងឺេអដស៍ ្របែហលជ១០      នក់។ 

ករទទួលបនករ ពយបលេ យថន ពំនយ យុជីវតិ ARV   
 អនកជំងឺេអដស៍ េនកែន្លង ំងទីលំេនថមី្រតូវែតេធ្វើ
ដំេណើ រេទកនុង្រកុង េដើមបីទទួលករពយបលេ យថន ំពនយ

យុជីវតិ ARV ឬេដើមបីពយបលជំងឺធងន់ធងរ។ េយង ម្របជ
ពលរដ្ឋែដលបនផ្តល់បទសមភ សន៍ និងអនកផ្តល់េស សុខភព 

បនឱយដឹងថ  ្របជពលរដ្ឋមកពី កែន្លង ំងទីលំេនថមី េ្របើ
្របស់េស សុខភពទំងេនះ េនឯមនទីរេពទយ និងគ្លីនិកេផ ងៗ
េនទី្រកុង ដូចជ មនទីរេពទយ្រពះកុសុមៈ មនទីរេពទយមិត្តភព  

កមពុជ-សូេវៀត មនទីរេពទយកល់ែម៉្រត និងមនទីរេពទយកុមរជតិ 

(ស្រមប់កុមរ) គ្លីនិកឈូកស គ្លីនិកសុខភពសងគម និងមនទីរ
េពទយសីហនុ (អងគករ Center of Hope)។១០៥ 

 ចំ យេលើករេធ្វើដំេណើ រមួយេលើកៗគឺពី ១៥,០០០
េរៀល េទ២០,០០០េរៀល មមូ៉តូឌុប។ ្រគួ រខ្លះ មន
សមជិកកនុង្រគួ រេ្រចើនជងមន ក់ែដលមនផទុកេមេ គេអដស៍ 

ដូេចនះករេធ្វើដំេណើ រេទមនទីរេពទយ្រតវូករចំ យេ្រចើន      
ស់។ េនកែន្លង ងំទីលំេនថមីទំងអស់ អងគករមិនែមនរ

្ឋ ភិបលដូចជ ម៉រណុីល មិត្តសំ ញ់ អងគករ Hope និងវថីិ
ជីវតិ ្រពមទំងសបបុរសជន ដៃទេទៀត បនជួយផ្តល់
មេធយបយេធ្វើដំេណើ រ ឬផ្តល់ថវកិរសំ ប់េធ្វើដំេណើ រេទកនុង
្រកុង ។  

  ករែថទំសុខភពៈ ករពយបលជំងឺឱកសនិយម  

 អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលផ្តល់េស ែថទំ មផទះ 

េទ មតំបន់ទី ំងភូមិ ្រស្តរបស់ខ្លួន។ េនេពលែដលអនក
ជំងឺេអដស៏ផ្ល ស់េចញពីតំបន់ែដល្រគបដណ្ត ប់េ យេស
េនះ ពួកគត់ែលងទទួលបនេស េទៀតេហើយ។ រហូតមក
ដល់បចចុបបនន េស ែបបេនះ មនកំរតិែតេន ម តំបន់ទី្របជំុ
ជនែតបុ៉េ ្ណ ះ ែដលមនន័យថ េន មកែន្លង ំងទីលំេន
ថមី ែដលជទូេទជ តំបន់ពក់ក ្ត លជនបទ ពក់ក ្ត ល
ទី្រកុង មិនសថិតេនកនុងតំបន់្រគបដណ្ត ប់របស់អងគករ មួយ
េទ។ មិនមនករស្រមបស្រមួលជ្របព័នធ េទះជេ្រកមករ
គំ្រទរបស់ មជឈមណ្ឌ លជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េសើរ
ែសបក និងកមេ គ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ឬកនុង
ចំេ មទីភន ក់ងរផ្តល់េស នន េដើមបីធនេ យ មនករ
ែថទំ សុខភពពួកគត់ េនេពលែដលពួកគត់ផ្ល ស់េទរស់
េនកែន្លង ំងទីលំេនថមី េលើកែលងែតករណី អនកជំងឺេអដស៍ 
េនទួលសំបូរ។ 

 េនេពលែដល្របជពលរដ្ឋផ្ល ស់ប្តូរទី ំងពីបូរ ី
កី  េទទួលសំបូរ កលពីែខមិថុន/កកក  ឆន ំ២០០៩ ្រកុមទី
ភន ក់ងរ្របចំ្របេទសៃនអងគករសហ្របជជតិ បនសហករ
ជមួយ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ជធនី
ភនំេពញ និង អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល  េដើមបីេ ះ្រ យ 

និភ័យ ែដលប ្ត លមកពីករផ្ល ស់ប្តូរទី ំង ធននិរន្តរ
ភពៃនេស ពយបល េស ែថទំ មផទះ ជំនួយេសប ង

រ និងេដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ពក់ព័ន្ឋនឹងលំេន ្ឋ ន។ 

អងគករ Center of Hope (ែដលបនជួយ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ 
កលពីេនបូរកីី ) បនបន្តផ្តល់េស ែថទំ មផទះដល់្របជ
ពលរដ្ឋេន ទួលសំបូរ រយៈេពលបីែខេទៀត រហូតដល់េពល 

ែដលមនអងគករេផ ងគឺ អងគករ WOMEN មកទទួលករងរ
េនះបន្ត។ 

្របអប់េលខ១៣: សុខភពអនកជំងឺេអដស៏និងអនកផទុកេមេ គេអដស៍  

ជំពូកទី ៥
 

១០៥សំ ប់បញជ ីៃនទីកែន្លងផ្តល់េស ពយបលជំងឺឱកសនិយម និង ករពយបលេ យថន ំពនយ យុជីវតិ (OI & ART) េនភនំេពញេមើលវុបិ យ http://
www.nchads.org/index.php?id=52។ 



 

 

  េនកែន្លង ំងទីលំេនថមីដៃទេទៀត   អងគករមិនែមនរ
្ឋ ភិបល មិន ចព្រងីកេស របស់ខ្លួន្រគបដណ្ត ប់េលើ ្រគប់

្របជពលរដ្ឋជអនកជំងឺេអដស៍ទំងអស់េទ ឬផ្តល់េស ែថទំបន
ទូលំទូ យេទ។ េនអណ្តូ ង  អងគករបី (វថីិជីវតិ អងគករCenter 
of Hope និងម៉រណុីល) ផ្តល់េស ែថទំ ដល់អនកជំងឺេអដស៍។ 
េន្រតពំងអញច ញ អងគករវថីិជីវតិ និងម៉រណុីល  ផ្តល់េស
ែថទំ មផទះ ដល់អនកជំងឺេអដស៏ ៩នក់។ ចំេពះករពយបល
ជំងឺឱកសនិយមវញិ អនកជំងឺ បនេ្របើ្របស់េស របស់ អងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភិបល មរយៈគ្លីនិកចល័តរបស់ អងគករ Center of 
Hope ឬអងគករ លីកដូ េបើមិនដូេចន ះេទ ពួកគត់េទមនទីរេពទយ
បែង្អក ែដលពួកគត់មួយចំនួន ទទួលបនេស ឥតគិតៃថ្លពីមនទី
េពទយ មរយៈករចូលជសមជិករបស់មូលនិធិសុខភព សម
ធម៌ (Health Equity Fund)។ ១០៦ 

សុខភពផ្លូវកយ និងផលប៉ះពល់ៃនបរ ិ ថ ន 

 ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើនែដលបនផ្តល់បទសមភ សន៍បន
ត្អូញែត្អរ អំពីសុខភពែដលេចះែត ្រទុឌេ្រទមេទៗ េនឯកែន្លង

ំងទីលំេនថមី។ ខ្វះទីជ្រមកសមរមយ (គម នករករពរពីកំេ ៃថង 
ឬពីេភ្ល ង និងទី ំងងយលិចទឹក( ខ្វះទឹកបរេិភគមនសុវតថិភព 

ខ្វះអនម័យសម្រសប ្រពមទំងចំនួន្របជពលរដ្ឋេ្រចើនេពក េន
មកែន្លង ំងទីលំេនថមីភគេ្រចើនបំផុត ែដលសុទធ ែតជេហតុ

ប ្ត លេ យមន លកខខ័ណ្ឌ សុខភពចុះេខ យ និងប ្ត ល
ឱយងយ្របឈម កន់ែតខ្ល ំងេឡើងចំេពះជំងឺឱកសនិយម និង 
ជំងឺឆ្លង ែដល ច ល លពសេពញ សហគមន៍។ ចមន
មូលេហតុមួយេទៀត គឺ ចំណី រមិន្រគប់្រគន់ និងខ្វះ
របូតថមភ។  

 ្របជពលរដ្ឋជអនកជំងឺេអដស៍ និង អងគករមិនែមនរ ្ឋ
ភិបល ែដលបនផ្តល់បទសមភ សន៍ េលើកេឡើងនូវក្តីកង្វល់ អំពី 
ករធ្ល ក់ចុះកំរតិ CD4 សំ ប់អនកជំងឺេអដស៍ ែដលបនផ្ត ស់ប្តូរទី

ំង។១០៧ េទះបីជចំនួន កំរតិ CD4 ធ្ល ក់ចុះ មិនែមនជក ្ត ែត
មួយគត់កនុងករ ស់កំរតិ ថ នភពសុខភពរបស់អនកជំងឺ េអដស៍ 

ក៏េ យ ក៏េនេពលែដល្រតូវបន យតៃម្លជមួយនឹងក ្ត       

េផ ងៗេទៀត ដូចជ ក្រមិតៃនភព នតឹងខង រមមណ៍ ករខ្វះ
បរ ិ ថ នមនសុវតថិភពនិងអនម័យ និង ករបរេិភគ រមិន
្រគប់្រគន់ គឺជក ្ត គន្លឹះៃនភពងយមនជំងឺ។ ្រស្តីេមម៉យ 

មន ក់ យុ ៤៨ឆន ំ េឈម ះ ម៉លីស មនកូនពីរនក់ រស់េនអណ្តូ ង 

 បនេឃើញ កំរតិ CD4 របស់គត់ធ្ល ក់ចុះពី៤០០ េនែខ
មក  ឆន ំ២០០៩ មកេន្រតឹមែត១០០ កនុងែខតុ  កនុងឆន ំ
ដែដល។១០៨ គត់និយយថ “្រគូេពទយបន្របប់ខញុំ េ យ
សំ កេ យបន្រគប់្រគន់ និងបរេិភគឱយបន្របេសើរ
េឡើង បុ៉ែន្ត ពិបកស្រមប់ខញុំកនុងករេធ្វើ មពកយទូនម ន
របស់្រគូេពទយ ពីេ្រពះខញុំលក់ទឹកកកបនលុយបនែត
បុ៉នម នរយេរៀលបុ៉េ ្ណ ះកនុងមួយៃថង េហើយែថមទំង្រតូវ
ចិញច ឹមកូនពីរ នក់េទៀត”។ 

 េនទួលសំបូរ គេ្រមងមួយរបស់អងគករ 
Caritas េ យមនមូលនិធិពីទីភន ក់ងរអងគករសហ្របជ
ជតិ កំពុងែតេ ះ្រ យបនបញ្ហ លំេន ្ឋ នែដលពី
ដំបូងគម នភពសមរមយ ែដលជក ្ត រមួចំែណកេធ្វើឱយមន
បញ្ហ សុខភពមិនល្អដល់្របជពលរដ្ឋ។   មកដល់ែខ       

កកក  ឆន ះ២០១០ ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន្រគួ រនឹងទទួល
បនផទះេធ្វើពីឥដ្ឋ ែដល ចករពរកំេ  និងទឹកេភ្ល ង 
្រពមទំងមនទីធ្ល សមរមយ និងអនម័យ្រតឹម្រតូវ។ លំេន
្ឋ នថមីទំងេនះ មនគុណភព និងរបូ ងដូចគន  នឹង

លំេន ្ឋ នែដល ងសង់េ យអងគករ Caritas ស្រមប់
្របជពលរដ្ឋ ែដលបត់បង់ផទះពីករបក់្រចំងទេន្ល  

្រស័យេហតុេនះេ ះ្រ យ បនករយល់េឃើញពី     
មុនៗមក ែដលថ្រគួ រអនកជំងឺេអដស៍ ចនឹងេពញចិត្ត
ចំេពះ លំេន ្ឋ នគម នលកខណៈបទ ្ឋ នទំងេនះ ខណៈ
េពលែដលលំេន ្ឋ ន រងឹមំ្រតូវបន ងសង់ស្រមប់ 

ជនរងេ្រគះេ យ រេ្រគះធមមជតិ។ បចចុបបនន ្រគួ រ
ែដលមកពីតំបន់្រចំងទេន្ល បនចូលេទរស់េនកនុងផទះ
មួយ គររចួេហើយគឺ េនចេន្ល ះជួរផទះែដលនឹង្រតូវចូល
កន់កប់ េ យ្រគួ រអនកជំងឺេអដស៍ េធ្វើដូេចនះគឺជករ

៨៥ 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
ជំពូកទី ៥

 

ផទះថមីេនទួលសំបូរ ែថ្លងអំណរគុណចំេពះករថតរបូេ យ:karona / OHCHR 

១០៦ គេ្រមងរបស់មូលនិធិសុខភពសមធម៌ បចចុបបននទទួលបនហិរញញវតថុពីៃដគូរអភិវឌ ន៍ ទីភន ក់ងរអងគករសហ្របជជតិ និង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ។ 
មូលនិធិេនះេចញៃថ្លពយបលដល់អនកជំងឺ្រកី្រក ផ្តល់ រ មេធយបយដឹកបញជូ ន និងៃថ្លចំ យេផ ងៗេទៀត ។ ធនគរពិភពេ កកមពុជ ,្របតិប័្រត
ព័ត៌មន េលខ ៨ ,១/២ (ែខមក - កុមភៈ ឆន ំ២០១០) ។ 



 

 

សុខភពផ្លវូកយ 

 ្រកុម្រគួ រ្របជពលរដ្ឋេនកែន្លង ំងទី
លំេនថមី ជទូេទ ែតងែត្របប់អំពីលកខខ័ណ្ឌ សុខ
ភព ែដលកន់ធ្ល ក់ដុន បេទៗរបស់ពួកេគ េ្រកយ
ពីេទរស់េនកែន្លង ងំទីលំេនថមី។ េយង ម 

តំ ងនិងបុគគលិកមកពី អងគករ Center of Hope 
អងគករលីកដូ និងម្លម់ ប៉ង បនឱយដឹងថ បញ្ហ
សុខភពភគេ្រចើនបំផុត េន មកែន្លង ងំទីលំេន
ថមីទំងអស់គឺ ជំងឺរ កផ្លូវដេង្ហើម ជំងឺ គរសូ ជំងឺេសើ
រែសបក និងជំងឺេផ ងៗេទៀតែដលពក់ព័នធនឹង ករ
បរេិភគ រមិន្រគប់្រគន់ និង កង្វះវ ី មីនរបស់
កុមរ។ ក៏មនករណីជំងឺ ុ ៃំរ ៉ ដូចជ ជំងឺេលើសឈម 

ទឹកេនមែផ្អម និងេ គរេបង។ េនរដូវវស  ជំងឺភគ
េ្រចើនបំផុតរមួមន ្រគុនេក្ត  ផ្ត យ គរសូ និង
្រគុនឈម។១០៩ អនកជំងឺភគេ្រចើនបំផុត ែដលមក
ជួប្រកុម្រគូេពទយ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលទំងអស់
េនះ េដើមបីទទួលករពយបលគឺជ ្រស្ត ីនិងកុមរ ។ 

 ជំងឺនិងបញ្ហ ទំងេនះមនករជប់ទក់ទង
េទនឹងកង្វះេហ ្ឋ រចនសមព័នធសំខន់ៗ ដូចជទឹក

្អ ត អនម័យ និងលំេន ្ឋ នសមរមយ គួបផ នឹំងខ្វះ
ចំណី រ និង របំប៉នសំខន់ៗែដរ។      

ថ នភពេនះពិតជគួរឱយកត់សមគ ល់េន អណ្តូ ង  

ពីេ្រពះលកខខ័ណ្ឌ សុខភពរបស់្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន
្រគួ រមិនេឃើញមនលកខណៈ្របេសើរេឡើយ ចប់

ំងពីេពលែដលពួកគត់ផ្ល ស់មកេនទីេនះេនឆន ំ
២០០៦េនះមក។ េនះេ យ រែត ករបន្តមននូវ
លកខខ័ណ្ឌ គម នករសំ តខ្លួន្របណ និងអនម័យ 
គម ន្របព័នធលូ និង្របមូលសំ ម និងគម នលំេន ្ឋ ន
សមរមយ។ ឧទហរណ៍ កលពីៃថងទី២ ែខតុ  ឆន ំ
២០០៩ ្រគូេពទយអងគករលីកដូមន ក់ បនពិនិតយជំងឺ
ដល់្របជពលរដ្ឋ ចំនួន៥១ នក់េនអណ្តូ ង ែដល
មនជំងឺ គរសូ រ ក្របព័នធផ្លូវដេង្ហើម ជំងឺខ្វះ
របូតថមភ  និងខ្វះវ ី មីន និងជំងឺេផ ងៗេទៀត ជបញ្ហ ុ ំ
ៃរ ៉ ងំពីករផ្ល ស់មកេនកែន្លង ងំទីលំេនថមីេនះ 

េនឆន  ំ២០០៦។១១០ 

 ករ យតៃម្លមួយ ែដលេធ្វើេឡើងេ យ   

អងគករ Center of Hope និងអងគករលីកដូ ជំុវញិ
ថ នភពសុខភពរបស់អតីត្របជពលរដ្ឋេនដី

្រកហម េនដំ ក់្រតយឹង កលពីែខកុមភៈ ឆន ំ
២០០៩ បនបង្ហ ញឱយេឃើញថ “េនេពលែដល
លកខខ័ណ្ឌ  បរ ិ ្ឋ នអនម័យ និងអនម័យសំ ប់ខ្លួន
្របណ មិន្រសបនឹងបទ ្ឋ នមនុស ធម៌ជមូល ្ឋ ន

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៨៦ 

ជំពូកទី ៥
 

១០៧ ករ ប់ CD4 ស់ចំនួនេកសិក CD4 េនកនុងឈម េហើយ្រតវូបនេ្របើ្របស់កនុង យតៃម្លភពខ្ល ងំៃន្របព័នធករពរ ងកយ។ ចំនួនេកសិក CD4 

េនកនុងឈម ធ្ល ក់ចុះជបន្តបនទ ប់ េនេពលែដលជំងឺេអដស៍មនករវវិត្ត ដូេចនះេធ្វើឱយសមតថភពករពរទប់ទល់នឹងជំងឺរបស់ ងកយចុះេខ យ។ សូម
េមើល(http://data.unaids.org/Topics/Partnership-Menus/tbca_booklet-3_en.pdf) ផងែដរ ។ 

១០៨កំរតិ CD4 ធមម េនកនុងខ្លួនមនុស េពញវយ័មនចប់ពី ៥០០ េទ ១,៥០០ េកសិកកនុងមួយមី្រកលីូ្រតៃនឈម ។ ជទូេទ្រគេូពទយនឹងេចញេវជជបញជ
េ្របើ ថន ំសំ ប់ជំងឺេអដស៍   េនេពលែដល   ក្រមិត CD4 ធ្ល ក់ចុះេ្រកមចេន្ល ះពី ២០០ េទ ៣៥០ ។ 

១០៩ឧទហរណ៍ កលពីៃថងទី ១៨ ែខ វចិឆកិ ឆន  ំ២០០៩ ្រគេូពទយអងគករលីកដូបនពិនិតយជំងឺដល់សមជិកសហគមន៍ ៥១ នក់ េនដំ ក់្រតយឹង ភគេ្រចើន
ជកុមរ ្រស្តចំី ស់ និង ្រស្តមីនគភ៌ ។ ជំងឺភគេ្រចើនរមួមន ្រគនុេក្ត  គ រ កបំពង់ក និងករណីសង យ័ជំងឺ្រគនុឈមចំេពះកុមរមន ក់ៈ ឯក រពិនិតយ
សុខភព របស់អងគករលីកដូ ។ កលពីៃថងទី ១៩ ែខវចិឆកិ ឆន  ំ ២០០៩ អងគករ លីកដូ បនទទួលពិនិតយសមជិកសហគមន៍ជិតដល់ ៦០ នក់ េន្រតពំង
អញច ញ ែដលភគេ្រចើនជ ្រស្ត ីនិងកុមរ ែដលមនជំងឺ ក្អក រ កបំពង់ក ្រគនុេក្ត  គ និង ជំងឺខ្វះ ររបូតថមភ ជពិេសសកុមរ ។ 

១១០ ករ យតៃម្ល ថ នភពទឹកនិងអនម័យ េនអណ្តូ ងេ យ OHCHR េឃើញថ ្របជពលរដ្ឋេសទើរែត ៥០ ភគរយ ែដល្រតវូបនសមភ សន៍បននិយយថ 
ពួកគត់មនជំងឺេសើរែសបកែដល ចបងកេឡើងេ យទឹកែដលពួកគត់កំពុងេ្របើ្របស់ឬ ខ្វះអនម័យខ្លួន្របណ ។ ជង៦០ភគរយនិយយថ មនជំងឺផ្លូវ
ដេង្ហើមែដល ចប ្ត លមកពីខ្វះបរ ិ ្ឋ នអនម័យ និង ករ្រគប់ ្រគងកកសំណល់មិនសម្រសប ។ ភគេ្រចើនពួកគត់បននិយយថ ពួកគត់មនករ គ
រសូជញឹកញប់ ។ េលើសពី ៦០ ភគរយ ៃនអនក្រតវូបនសមភ សន៍បននិយយថ កូនៗរបស់ពួកគត់េកើត្រពនូេ្រចើន ស់ ។  



 

 

េទ េនះនឹងមន េ្រគះថន ក់ និង និភ័យចមបងៗ 
មកេលើសុខភពរបស់្របជពលរដ្ឋែដល្របឈមនឹង
បរ ិ ថ នែបបេនះ។ ជំងឺឆ្លងែតងែត ល ល និង
េកើតមនជញឹកញប់កនុង ថ នភពែបបេនះ”។១១១ 

សុខភពផ្លូវចិត្ត និងបញ្ហ ចិត្ត ្រស្តសងគម 

 ជករលំបក កនុងករ យតៃម្លសុខភព
ផ្លូវចិត្តរបស់្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវេគបេណ្ត ញេចញ 
និងែដលបន ំងទីលំេនថមី។ ករ យតៃម្លសុខ
ភពផ្លូវចិត្ត មិនែដលេគផ្តល់ជ ទិភព ស្រមប់
សកមមភពជួយសេ្រងគ ះេឡើយ េហើយក៏មិនមនករ
យតៃម្លល្អិតល្អន់ ឬជបន្តបនទ ប់ ្រតូវបនេធ្វើេឡើង

េន មទីកែន្លង ំងទីលំេនថមី ស់ េលើកែលង
ែតករណី យតៃម្លែតម្តងគត់ ែដលបនេធ្វើេឡើងភ្ល
មៗេ្រកយពីករបេណ្ត ញ្របជពលរដ្ឋេនដី្រកហម 

កលពីែខមក  ឆន ំ២០០៩។  

 ករ យតៃម្លសុខភពផ្លូ វចិត្ត របស់្រកុម
្រគួ រែដល្រតូវេគបេណ្ត ញេចញពីដី្រកហម េ យ 
មជឈមណ្ឌ លស្រមប់សុខភពផ្លូវចិត្តកុមរ និង
មនុស េពញវយ័ (Caritas-CCAMH) បនបង្ហ ញ ថ 
សហគមន៍េនះ មនបញ្ហ ខងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកយកនុង
កំរតិដ៏គួរកត់សំគល់ ែដលប ្ត លមកពីករ        
បេណ្ត ញេចញ។ ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើន កំពុងមន
ករលំបកផ្លូវចិត្ត និងមន រមមណ៍តឹងែតងតប់ 

្របមល់ េ យបនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ មរយៈ 
េ គសញញ េលើ ងកយ និងផ្លូវចិត្ត និងករសំ ន្ត
មិនលក់សកប់សកល់។១១២ ករ យតៃម្លេនះបន
បង្ហ ញថ បញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្តកនុង សហគមន៍ ច
មនជប់ទក់ទិនេ យផទ ល់េទនឹង ករែដលមិន

បំេពញបននូវេសចក្តី្រតូវករចំបច់របស់ពួកគត់ 
ដូចជ រ ទីជ្រមក និងទឹកជេដើម។ កង្វល់អំពី
ករចកេចញេ យបងខំចិត្តជបន្តេទៀត បនេធ្វើឱយ
ពួកគត់មនបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកយកន់ 

ែតធងន់ធងរេទៗ។  

 សុខភពផ្លូវចិត្ត ចនឹងល្អ្របេសើរ ្របសិន 

េបើ ត្រមូវករសមភ រៈទក់ទងនឹង លំេន ្ឋ ន ករងរ 
សុវតថិភពេសប ង រ និងសុខភពផ្លូវកយ ្រតូវ
បនបំេពញ ំងពីដំបូង។ េហើយករ យតៃម្លសុខ
ភពផ្លូវចិត្តេនះ ក៏បនកត់សមគ ល់េលើ ថ នភព
ែដល្របជពលរដ្ឋ  ្រតូវផ្ល ស់ទី ំងេទដំ ក់
្រតយឹង គឺថ មរយៈករបេណ្ត ញេចញេ យអំេពើ
ហិង  ដូេចនះ ពួកគត់្របែហលជនឹងមនបញ្ហ ផ្លូវ
ចិត្តនិងផ្លូវកយរយៈេពលែវង បែនថមពីេលើ និភ័យ
ៃនសុខភពផ្លូវកយដៃទេទៀត។ បញ្ហ ែបបេនះ ច
ប៉ះពល់ខ្ល ំងដល់្របជពលរដ្ឋជេ្រចើនេនកនុងសហ
គមន៍ េហើយ្របែហលជមន្រគួ រជេ្រចើនេន
កែន្លង ំងទីលំេនថមីដៃទេទៀតទទួលរងនូវផលប៉ះ
ពល់ ្រសេដៀងគន េនះែដរ។ 

 មកិចចសមភ សន៍កន្លងមក មនភស្តុ ង
យ៉ងរងឹមំមួយចំនួន ែដលបង្ហ ញពីបញ្ហ នតឹង 
និងបញ្ហ ផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកយ កនុងចំេ ម្របជពល 

រដ្ឋេនកែន្លង ំងទីលំេនថមី។ អនកែដលបនផ្តល់បទ
សមភ សន៍បននិយយថ ពួកគត់មន រមមណ៍

នតឹង ស់ េ យ រមនករលំបកជេ្រចើន 
កនុងករែស្វងរកករងរេធ្វើ និងកររកបន្របក់
ចំណូលជប់ ប់ ខ្វះេសប ង រស្រមប់កូនៗ 
អសុវតថិភពខងករកន់កប់ដីធ្លី និងករភ័យខ្ល ច

៨៧ 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
ជំពូកទី ៥

 

១១១  អងគករ Caritas, អងគករ Center of Hope, CCAMH, Jesuit Refugee Service, Licadho, Samaritan’s Purse, Village Earth និងអងគករ World Vision, 

“ករ យតំៃលអំពីតំរវូករែផនកមនុស ធម៌ េលើ្របជពលរដ្ឋែដល្រតវូេគបេណ្ត ញេចញពីតំបន់ដី្រកហមៈ សុខភព ម្ហូប រ អនម័យ ករអប់រ ំតំរវូករខង
ថន ំ   សងកូវ និងសុខភពផ្លូវចិត្ត  [ពីេពលេនះតេទេ ៈ ករ យតំៃលអំពីតំរវូករ ែផនកមនុស ធម៌ េលើ្របជពលរដ្ឋែដល្រតវូេគបេណ្ត ញេចញពីតំបន់ដី
្រកហម] (ៃថងទី ២២ ែខេម  ឆន  ំ២០០៩) ទំព័រ១២ ។  
១១២  ករ យតំៃលអំពីតំរវូករ ែផនកមនុស ធម៌ េលើ្របជពលរដ្ឋែដល្រតវូេគបេណ្ត ញេចញពីតំបន់ដី្រកហម។ 



 

 

េគបេណ្ត ញេចញម្តងេទៀត ្រកុម្រគួ ររស់េនែបក
គន  មនុស រស់េនេ្រចើនេពក និងបំណុលកន់ែត
េ្រចើនេ យ រអសន្តិសុខេសប ង ឬ គម ន្របក
ចំណូល។  

 កនុ ង េពលចុះ េទពិ និតយដល់ក ែន្លង េន  

អណ្តូ ង និង ្រតពំងអញច ញ OHCHR បនសេងកត 

េឃើញមន្រស្តីជេ្រចើនសថិតកនុង ថ នភព្រសវងឹ្រ  
េនេពល រៃថង្រតង់។ េនកនុងកែន្លង ំងទី
លំេនថមីទំងេនះ និងេនដំ ក់្រតយឹង េឃើញ
មន្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន េលងែលបងសីុសង ឬ
េលងេបៀរេពញមួយៃថង។ អំេពើហិង កនុង្រគួ រ ្រតូវ
បនេគនិយយថ ជបញ្ហ ធមម េទេហើយ េន

មកែន្លង ំងទីលំេនថមីទំងអស់ េទះបីជគម ន
ទិននន័យចបស់ ស់ និង បញ្ហ េនះមិន្រតូវបន យ
ករណ៍ក៏េ យ។  ទនទឹមនឹងេនះែដរ  ្របធនភូមិ 
អណ្តូ ង  និង ្របធនភូមិទួលសំបូរ បននិយយថ 
ពួកគត់បនដឹងអំពីករណី អំេពើហិង កនុង្រគួ រ 
ែដលេកើតមនភ្ល មៗេ្រកយពីពួកគត់ផ្ល ស់មកេន
ទី ំងទំងេនះ បុ៉ែន្តបនគិតថ ឥឡូវេនះមិនសូវ
េកើតមនេទ។ មន្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន្រគួ រ 
ែដលបនផ្តល់បទសមភ សន៍ បនឱយដឹងថ ពួកគត់
ក៏បនដឹងអំពីករណីអំេពើហិង កនុង្រគួ រេនះ និងក៏
ជជនរងេ្រគះផទ ល់ េ យ រអំេពើហិង កនុង
្រគួ រផងែដរ។ ពួកគត់កំនត់បញ្ហ េនះថ កនុង     
ចំេនមក ្ត ជេ្រចើន គឺមកពីករខ្វះករងរេធ្វើ និង
អសន្តិសុខេសប ង រ ។  

 ្រស្តីែដលបនផ្តល់បទសមភ សន៍បនកត់
សមគ ល់ថ េ យ រករបត់បង់្របក់ចំណូល 
និង េ យ រមនករលំបកទក់ទងនឹងករផ្ល ស់
ទីលំេន បុរសៗចប់េផ្តើមេសពេ្រគ ង្រសវងឹ កន់ែត 
េ្រចើនេឡើង។ ជលទធផល “ជំេ ះ” និងភព ន 

តឹងរ ងប្តីនិង្របពនធេកើតមនេឡើងជញឹកញប់ ។ 

សីុវេឡង ្រស្តី យុ៥៤ឆន ំបន និយយថៈ  

“កលពីមុនេពលបេណ្ត ញេចញ ប្តីរបស់ខញុំ
ជកមមករសំណង់ ខិតខំេធ្វើករ ស់ 
េហើយគត់ក្រមេទផឹក្រ ស់។ ំង
ពីពួកេយើងផ្ល ស់មកកែន្លងថមីេនះ គត់ ច
រកករងរសំណង់ េធ្វើបនម្តងមក ល
បុ៉េ ្ណ ះ។ ដូេចនះ គត់្រសវងឹេសទើរែត ល់ៃថង 
េ យមិនេទរកករងរេធ្វើេទ។ ខញុំខឹងនឹង
គត់ ស់ ពីេ្រពះខញុំ្រតូវេទរក រ
េ យខ្លួនឯង និងខំរកលុយ ម្រគប់
មេធយបយែដល ចេធ្វើបន េដើមបីចិញច ឹម
ជីវតិ។ េពលខញុំែ្រសក េ យគត់ គត់ យ
ខញុំ។ ពួកេយើងេឈ្ល ះគន ជញឹកញប់ េហើយ
េយើងមិននិយយរកគន អស់រយៈេពល ពីរ

ទិតយមកេហើយ”។ 

 ្រកុម្រគួ រែដលបនរស់េនេលើចិេញច ើមផ្លូវ
េនដំ ក់្រតយឹងរហូតមកដល់ែខធនូឆន ំ២០០៩េនះ 

បនឱយដឹងអំពី រមមណ៍អសុវតថិភពជ្របចំ ពី 

េ្រពះេគ្របប់ពួកគត់ជេរឿយៗថ ពួកគត់ នឹង្រតូវ
េគបេណ្ត ញេចញម្តងេទៀត។ សហគមន៍ ព នេឆះក៏
បនបង្ហ ញពី រមមណ៍ដូចគន េនះែដរ ពីេ្រពះពួក
គត់មិនបនទទួល ចេម្លើយតបជវជិជមន មួយ
ចំេពះញញតិ និងសំេណើ រ សំុដីជបន្តបនទ ប់របស់ពួក
គត់េទ។ ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើននក់ែដលបនផ្តល់
បទសមភ សន៏ បនសំែដងនូវករអស់សងឃឹម េ យ
បននិយយថ ពួកគត់មន រមមណ៍ថ ្រតូវេគ 

េបះបង់េចល និងែលងមនសងឃឹមតេទេទៀត។ 

 ជក ្ត ចំបច់ ែដល្រតូវែតេធ្វើករសិក
េ យល្អិតល្អន់និងទូលំទូ យបែនថមេទៀតេលើផល
ប៉ះពល់ភ្ល មៗពីករបេណ្ត ញេចញ ចំេពះសុខភព
ផ្លូវចិត្តរបស់្របជពលរដ្ឋ ក៏ដូចជេលើផលប៉ះពល់  

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៨៨ 

ជំពូកទី ៥
 

១១៣ កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម៌ (ICESCR) ម្រ  ១៣ ។ 



 

 

រយៈេពលែវងែដលពក់ព័ន្ឋ នឹងករលំបកនន
ែដលេកើតមនេនកែន្លង ំងទីលំេនថមីនន។ 

៥.៧ ករអប់រ ំ
 ករសេ្រមចបនករេ្របើ្របស់េពញេលញ
សិទធិទទួលបនករអប់រ ំ គឺមនន័យថ ជករធន
ដល់ករអប់រកំ្រមិតបឋមសិក  ្រតូវែតជកតព្វកិចច 
េហើយឥតគិតៃថ្លស្រមប់ទំងអស់គន  ។ ករអប់រ ំ
ក្រមិតមធយមសិក ម្រទង់្រទយេផ ងៗ ្រតូវែត
េបើកេ យមនជទូេទ និងេ យមនុស ្រគប់គន

ចចូលេរៀនបន។១១៣ ក៏បុ៉ែន្ត េ្រកយពីករផ្ល ស់ប្តូ
រទី ំងថមី ករសិក របស់កុមរ ែតងែតសថិតកនុង

ថ នភពេ្រគះថន ក់ មរបូភពជេ្រចើន ដូចជករ
សិក ្រតូ វបនរ ំខនមេធយបយេធ្វើ ដំ េណើ រ េទ

េរៀន្រតូវបនកត់ផ្ត ច់ និងករបង់ៃថ្ល
េ្រកផ្លូវករបែនថមេន េរៀនថមី។ កុមរខ្លះបន
េបះបង់ករសិក េចលទំង្រសុងេ្រកយេពលប
េណ្ត ញេចញ។  

កររខំនដល់ករសិក  និងករេបះបង់ករសិក  

 បញ្ហ ចំបងែដលឪពុកម្ត យ និង កូនៗរបស់
ពួកេគ ជួប្របទះេនះ គឺករ ក់ខនកនុងករេរៀន
សូ្រត េ យ រែតករបេណ្ត ញេចញ ជពិេសស
េនេពលែដល េកើតេឡើងកនុងអំឡុងេពលបេវសន
កល។ េកមងៗមួយចំនួន ្រតូវេបះបង់ករសិក ជ 

បេ ្ត ះ សនន ខណៈេពលែដល ឪពុកម្ត យរង់ចំ
េផទរេឈម ះនិងឯក រសិក េទ េរៀនថមី។ េកម
ងៗខ្លះេទៀតបនបន្ត េទេរៀនេន េរៀនេដើម

៨៩ 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
ជំពូកទី ៥

 

េកមងកំពុងេដើរកត់ទឹកេលចផ្លូវេនចុងរដូវវស , ភូមិអណ្តូ ង, ែថ្លងអំណរគុណចំេពះករថតរបូេ យៈ  S.Sem / OHCHR  

១១៤ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលផ្តល់ជំនួយមនៈ   អងគករ ព នេឆព ះេទកន់សន្តិភព សីុ េគនយ៍  អងគករFriends និង Village Earth ។ 



 

 

េនទី្រកុង េ យភគេ្រចើន ន ក់េនជមួយញតិ 
ស ្ត ន ឬក៏មិត្តភ័្រក។ េនះជបនទុកបែនថមេទេលើ
ញតិស ្ត ន និង ្រគួ ររបស់េកមង ពីេ្រពះពួកេគ 

្រតូវែតចយ យបែនថមស្រមប់េកមង ចេរៀនបន្តេន
ទី្រកុង េហើយក៏នំឱយេកមងរស់េន ែបកឆង យពី្រកុម
្រគួ ររបស់ពួកេគែដរ។ េ្រកយពីករបេណ្ត ញ 

េចញ ្រកុម្រគួ រអនកដី្រកហម កលពីែខមក  ឆន ំ
២០០៩ ែដលេកើតេឡើងកនុងេពលបេវសនកល េកមង
បនខកខនមិនបនេទេរៀនសូ្រតជេ្រចើនៃថង គឺពី
មួយ េទបីសប្ត ហ៍ រហូតដល់េពល ្រកុមអងគករមិន
ែមនរ ្ឋ ភិបលបនេរៀបចំេ យមននូវមេធយបយ 

ដឹកជញជូ នសិស  ែដលរស់េនដំ ក់្រតយឹងេទ
េរៀនេនឯកនុង្រកុង មរយៈរថយន្ត និងមូ៉តូ

កង់បី (Tuk Tuk)។១១៤  េកមងមួយចំនួន ច្រតឡប់
េទេរៀនវញិបន េ យមនជំនួយពីអងគករមិនែមន
រ ្ឋ ភិបលមួយចំនួន ែដលផ្តល់មេធយបយេធ្វើ
ដំេណើ រ   ផ្តល់ រ និង ទីជ្រមកេនកនុង្រកុង។ 
អងគករទំងេនះបនបឈឈប់ករផ្តល់ជំនួយេន
េពលចប់ឆន ំសិក  គឺេនេពលែដលេឈម ះ និង    
ឯក រសិក េកមងៗទំងេនះ ្រតូវបនេផទរេទ

េរៀនែដលេនែកបរកែន្លង ំងទីលំេនថមី  
េដើមបីេ្រត មចូលេរៀនឆន ំសិក ថមី។ 

 េទះបីជ មិនមនទិននន័យែដលបង្ហ ញថ 
េតើមនេកមងបុ៉នម ននក់ បនេបះបង់េចលករ
សិក  េ យ រែតករបេណ្ត ញេចញក៏េ យ ក៏
្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន្រគួ រ ែដលបនផ្តល់បទ
សមភ សន៍បនបញជ ក់ថ កូនៗរបស់ពួកគត់បន
េបះបង់ករសិក  េដើមបីមកជួយ្រគួ រកនុងកររក
្របក់ចំណូលបែនថម។ OHCHR បនកត់្រ ករណី
េកមង្រសីជំទង់ ែដលបនឈប់េរៀន េនេពលែដល

ពួកេគ្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទី ំងេទ ទួលសំបូរ ពីេ្រពះ
្រគួ រពួកេគ មិនមនលទ្ឋភពឱយលុយពួកេគេទ

េរៀនេទ េហើយពួកេគ្រតូវែតជួយ្រគួ ររបស់
ខ្លួន កនុងកររក្របក់ចំណូលបែនថម។ មនេសចក្តី
យករណ៍ថ េកមង្រសីជំទង់ទំងេនះេធ្វើករ “េន

េពលយប់” េន ងក ៉អូេខ។ េន ព នេឆះ ម្ត យ
មន ក់បននិយយេរៀប ប់ពីបញ្ហ ែដលកូន្រសីចបងពីរ
នក់របស់គត់បនឈប់េរៀន េដើមបីេធ្វើករជកមមករ
សំណង់ ពីេ្រពះ្របក់ចំណូលកនុង្រគួ រមិន្រគប់
្រគន់ស្រមប់ចិញច ឹម្រគួ រ ែដលមនសមជិក្របំ
បីនក់ េនះេទ។ 

 េយង មនយក បឋមសិក េន
ែកបរកែន្លង ំងទីលំេនថមី េនអណ្តូ ង បនឱយដឹងថ 
មនកុមរែដលបនផ្ល ស់ទីលំេនពីសំបុកចប មក 

អណ្តូ ង ្របែហលែតជ ៨០ភគរយ ៃនតួេលខកុមរ
របុ  ែដលផ្តល់េ យករយិល័យអប់រ ំ បនមក

េរៀន។ គត់បនសេងកតេឃើញថ កុមរមកពីសហ
គមន៍ អណ្តូ ង  ែតងែតមកេរៀនយឺត េហើយមិនសូវ
មកេរៀនបនេទៀងទត់េទ ពីេ្រពះពួកេគ្របែហលជ
្រតូវជួយឪពុកម្ត យេនផទះ។ ចំែណកឯកូនសិស  
េនមូល ្ឋ នវញិ គឺមកេរៀនបនេទៀងទត់និងទន់
េពល។ 

 េនេខត្ត្រពះសីហនុ កុមរមួយចំនួនបន
ឈប់េរៀន ប ្ត លមកពី េរៀនេនឆង យពី អូរ
កមពុជ និង ផ្លូវមិនល្អ។ កងទ័ពេជើងទឹកបនសនយ
សង់ េរៀនេន ទី ំងេនះ បុ៉ែន្តសហគមន៍េន
កំពុងែតរង់ចំេនេឡើយ។ 

ករេផទរ េរៀនៈ ចំ យ និងករលំបក 

 ករេផទរកូនពី េរៀនមួយេទ

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៩០ 

ជំពូកទី ៥
 

១១៥ បទសមភ សន៍ជមួយេ ក ឯម ំឃួន អនុ្របធនមនទីរ អប់រ ំយុវជន និងកី ជធនីភនំេពញ ៃថងទី ២៩ ែខ េម  ឆន ំ ២០១០ [ពីេពលតេទ ៖ បទ
សមភ សន៍ជមួយេ ក ឯម ំឃួ]។ 



 

 

េរៀនមួយេទៀតមនពក់ព័នធករចំ យខ្លះៗ ែដល
្រកុម្រគួ រខ្លះ មិនមនលទ្ឋភពចំ យេទ។ 
េយង មអនុ្របធនមនទីអប់រ ំ យុវជន និងកី  
ជធនីភនំេពញ បនឱយដឹងថ ករេផទរពី េរៀន

មួយ េទ េរៀនមួយេទៀតេនក្រមិតបឋម
សិក ឬមធយមសិក មិនមនបង់្របក់េទ។១១៥        ក៏ 

បុ៉ែន្ត្រគួ រែដលបនផ្ល ស់ទីលំេនថមីជេ្រចើនបន
ត្អូញែត្អរថ ទំងបុគគលិកខង េរៀនេដើម និង 

េរៀនថមីបនសំុឱយពួកគត់បង់្របក់ (េ្រកផ្លូវ
ករ) ស្រមប់ករេផទរ េរៀនកូនៗរបស់គត់ ។ 
្របក់ែដលបុគគលិកសំុឱយបង់េនះចប់ពី២.៥ដុ ្ល រ 
ឬ៥ដុ ្ល  េទ២០ដុ ្ល រ។  

 ចំនួនទឹក្របក់ស្រមប់េផទរសិស ថន ក់វទិយ
ល័យពិតជខពស់ជងេនះ។ េខម  ជអតីត្របជ
ពលរដ្ឋ្រកុម៧៨ ែដលបនផ្ល ស់ទីលំេនេទរក
េកះ (ឬៃ្រពទីទុយ)       េនខ័ណ្ឌ ដេងក  បននិយយ
ថ គត់្រតូវេគសំុឱយបង់្របក់ ៣០ ដុ ្ល រ ស្រមប់
ករេផទរកូនរបស់គត់មក វទិយល័យែដលេនែកបរ
កែន្លងទី ំងលំេនថមីេនះ ចំែណកឯ េរៀន
េដើម េនទី្រកុងក៏សំុឱយគត់បង់ ៥០ដុ ្ល រ ស្រមប់
េរៀបចំែបបបទឯក រេផទរេចញ។  

 ករេផទ រ កូនេចញពី េរៀនមួយេទ
េរៀនមួយេទៀត ក៏ពិតជពិបកែដរ ស្រមប់ 

សិស វទិយល័យ ពីេ្រពះវទិយល័យមិនសូវមនេន
ែកបរកែន្លង ំងទីលំេន ្ឋ នថមីេទ ។ ជក់ែស្តង េន
ដំ ក់្រតយឹង វទិយល័យ ែដលេនែកបរបំផុតគឺ 

 ហុ៊ន ែសន ជមពូវន័្ត េនផ្លូវជតិេលខ៤ 

ចមង យ្របែហលជ៧គីឡូែម៉្រត។១១៦ ដូេចនះ ្រកុម
្រគួ រមួយចំនួន ែដលមនកូនេរៀនថន ក់អនុវទិយ 

ល័យបនខិតខំ្របឹងែ្របង េដើមបីឱយកូនបន្តេរៀនេន
ដែដលេនកនុងទី្រកុង េ យទុកឱយពួកេគរស់

េនជមួយបងប្អូន ឬមិត្តភ័ក្តិ េដើមបីធនេ យករ
សិក បនជប់ ប់ និង ទំនក់ទំនងសងគមរបស់
ពួកេគ។ ករបន្តេរៀនេន ដែដលកនុងទី្រកុងក៏
ស្រមប់អនកែដលមនបំណងបន្តករសិក េន

កលវទិយល័យ ែដលមនែតេនកនុងទី្របជំុជនៃន
ទី្រកុង។  

ចំ យេ្រកផ្លូវករ្របចំៃថង និងបនទុកហិរញញវតថុេលើ
្រកុម្រគួ រ 

 កូនៗរបស់្រកុម្រគួ រែដលបន ំងទី
លំេនថមី ែដលេរៀនេន រដ្ឋ ជទូេទ្រតូវបង់ៃថ្ល 
“េ្រកផ្លូវករ” ឱយ្រគូបេ្រង នរបស់ខ្លួន។ ពួកគត់បន
ជួបបញ្ហ ដូចគន េនះែដរ កលពីេពលេនកនុងទី្របជំុ
ជនៃនទី្រកុង េ្រពះករបង់ៃថ្ល “េ្រកផ្លូវករ” េកើត
មនជទូេទេទេហើយ។ បុ៉ែន្ត ពួកគត់មិនមនករ
បរមភខ្ល ំងអំពីបញ្ហ េនះេទ ពីេ្រពះពួកគត់មន
្របក់ចំណូលជប់ ប់ ចំែណកឯេន កែន្លង ំងទី
លំេនថមីវញិ ករចំ យែបបេនះជបនទុកហិរញញវតថុ
យ៉ងធងន់ធងរ។ ឪពុកម្ត យបនត្អូញែត្អរថ កូនរបស់
ពួកគត់ែដលេទេរៀនេនថន ក់បឋមសិក ្រតូវបង់
្របក់ ១០០េរៀល ឬេ្រចើន ជងេនះ េហើយកូនែដល
េរៀនថន ក់អនុវទិយល័យបង់្របក់ ១,០០០េរៀល 
ឬេ្រចើន ជងេនះ កនុងមួយៃថង ឱយ្រគូ្របចំថន ក់ េ យ
មិនដឹងថ្រគូ្របមូលយក្របក់េដើមបីេគលបំណង អ្វី
ចបស់ ស់េទ។ ម៉យងេទៀតកូនៗ្រតូវែតបង់្របក់ 
្របសិនេបើចង់េរៀនគួរបែនថមបនទ ប់ពី េម៉ងេរៀន    
ធមម ។  

៩១ 

ជំពូទី៥: ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
ជំពូកទី ៥

 

១១៦ អនុវទិយល័យមួយេផ ងេទៀត គឺ េរៀន្រជលុង ្រតវូបនក ងកលពីេពលថមីៗ េហើយកំពុងដំេណើ រករេហើយ ។ េនែកបរ ដំ ក់្រតយឹងជង
ដៃទេទៀត បុ៉ែន្ត្របជពលរដ្ឋេន មកែន្លង ំងទីលំេន ្ឋ នថមីមិនបនបញជូ នកូនេទេរៀន េនទីេនះេទ េ យបរមភពីបញ្ហ សត្វ ្វ ខំ េន មផ្លូវ

េទ េរៀនេនះ ។ បទសមភ សន៍ជមួយេ ក  ឯម ឃួំន ។ 



 

 

 មក  េនដំ ក់្រតយឹង ែដលបនេផទរកូន
ពីរនក់េទេរៀនេនវទិយល័យជមពូរវន្ត័េនជប់ ផ្លូវ
ជតិេលខ៤ បនត្អូញែត្អរអំពី ករែដលគត់គម ន
្របក់្រគប់្រគន់ស្រមប់ឱយកូនៗរបស់គត់ េទេរៀន 
េហើយគត់បរមភថ កូនៗ ចនឹង្រតូវឈប់េរៀនេន
េពលអនគត។ គត់្រតូវឱយ្របក់េទកូនយ៉ងេ ច

ស់ក៏ ៥,០០០េរៀលកនុងមួយៃថង េដើមបីពួកេគេទ
េរៀន។ ៃថងខ្លះែដលគត់គម នលុយឱយកូនេទ េនះ     

កូនៗមិនេទេរៀនេទ។  

 ្រគួ រែដល្រតូវេគបេណ្ត ញេចញជេ្រចើន
មនជីវភព្រកី្រក ដូេចនះពួកគត់្រតូវែតចត់ជ ទិ៍
ភពេលើករចំ យ។ ្រគួ រខ្លះែដលបនផ្តល់បទ
សមភ សន៍ដល់ OHCHR បននិយយថ ម្ហូប រ 
មន ទិភព ជងករេរៀនសូ្រតរបស់កូនៗ។ 

្រគួ រទំងេនះ ក៏្របែហលជ្រតូវែបរេទរកជំនួយ
ពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដរ។ ឧទហរណ៍ េន

បឋមសិក  េគករក  ( ឬវត្តជំុ) េនែកបរ      
អណ្តូ ង  ចំនួនសិស ែដលចុះេឈម ះចូលេរៀនបន
ធ្ល ក់ចុះពី ៨៧០នក់កនុងឆន ំ សិក ២០០៧-២០០៨ 
មកេន ៦៩៧នក់ ស្រមប់ឆន ំសិក  ២០០៩-

២០១០។១១៧   ចំនួនសិស ធ្ល ក់ចុះេន រដ្ឋ េនះ
្របែហលជប ្ត លមកពី្រកុម្រគួ រ ចកេចញពី
កែន្លង ំងទីលំេនថមី ឬេ យ រករសេ្រមចចិត្ត
នំ កូនៗរបស់ពួកគត់េទេរៀនេន មអងគករមិន
ែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលេធ្វើសកមមភពេន ភូមិអណ្តូ ង  

ដូចជ អងគករក្តីសងឃឹមៃនកមពុជ អងគករអភិវឌ ន៍
្របជជនកមពុជ និងវ ិ រកូេរ។៉ ជក់ែស្តង 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៩២ 

ជំពូកទី ៥
 

េរៀនរបស់អងគករអភិវឌ ន៍្របជជនកមពុជ មន
សិស ចំនួន២១០នក់ កនុងឆន ំសិក  (២០០៩-

២០១០) េហើយមនផ្តល់ រេពល្រពឹកដល់កុមរ 
េដើមបីកំុឱយសិស េបះបង់ករសិក េ យ រភព
េ្រសកឃ្ល ន។១១៨ 

កិចចស្រមបស្រមួលកនុងចំេនម ជញ ធរ 

 ករលំបកជេ្រចើនែដល្រគួ រ្របជ
ពលរដ្ឋបនជួប្របទះ កនុងករធនេ យកូនបន
េទេរៀន គួរែត ចេ ះ្រ យបន មរយៈករ
ស្រមបស្រមួលេ យបន្របេសើរេឡើងរ ង ថ ប័ន 
មនពក់ព័ន្ឋនន និង រ ងមនទីរ/ករយិល័យពក់
ព័ន្ឋៃន្រកសួង/ ថ ប័នមនសមតថកិចច។ ករស្រមប
ស្រមួលខ្លះ ក់ដូចជបនេកើតេឡើងរចួេទេហើយ 
េនថន ក់ ជធនីេនភនំេពញៈ តំ ងមនទីរអប់រ ំ ្រតូវ
បនេគអេញជ ើញឱយចូលរមួកិចច្របជំុេរៀបចំេ យ

ជធនីភនំេពញ កនុងអំឡុងេពលជិតដល់ៃថង 
បេណ្ត ញេចញ េដើមបីពិភក អំពីបញ្ហ ពក់ព័នធនឹង
ករអប់រ ំ ដូចជ ករេផទរកូនរបស់្រកុម្រគួ រែដល
ទទួលរងផលប៉ះពល់ពីករបេណ្ត ញេចញករេ្រត ម 
ថន ក់េរៀនស្រមប់សិស  ឬត្រមូវករ ងសង់អគរ
សិក ថមី េន មកែន្លង ំងទីលំេនថមី។ ១១៩ េទះជ
យ៉ងេនះក្តី ក់ដូចជគម នែផនករសកមមភព
សម្រសប មួយ ្រតូវបនឯកភពគន េទ េនេពល
្របជំុេនះ េហើយមិនចបស់ថេតើមនកិចចករអ្វីបនទ ប់
មកេទៀតែដលបនេធ្វើ ឬតំរវូេ យអនុវត្តបនទ ប់ពី
កិចច្របជំុ។  

១១៧ បទសមភ សន៍ជមួយបុគគលិកសិក (សូមមិនបេញច ញេឈម ះ)។ 

១១៨ បទសមភ សន៍ជមួយ េ ក ហង  អ្រប សីុំមទីង អគគនយកអងគករ DPC ។ 

១១៩ េ្រកមករស្រមបស្រមលួពីមនទីរអប់រថំន ក់ ជធនី និង ជធនីភនំេពញ បឋមសិក មួយ្រតវូបនក ងេឡើង េនេលើទី ំងកនុង្រតពំង
អញច ញ ។ គរមួយមនបីថន ក់ (ថន ក់ទី ៧ ទី៨ និងទី៩) ្រតវូបនក ងេនកនងុបរេិវណៃន  បឋមសិក ្រតពំង  កនងុឆន  ំ ២០១០ េដើមបីទទួល
សិស ក្រមិតអនុវទិយល័យ េ យមនមូលនិធិពី ជធនីភនំេពញ និង ្រកមុហុ៊ន  7 NG ស្រមប់្របជពលរដ្ឋែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទី ងំេទេនដំ ក់
្រតយឹង ។ បទសមភ សន៍ជមួយេ ក ឯម ឃួំន ។ 

១២០   បទសមភ សន៍ជមួយេ ក ឯម ឃួំន ។ 



 

 

៩៣ 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
ជំពូកទី ៥

 

 ដំេណើ រករៃនករេផទរសិស ពី េរៀន
មួយេទ េរៀនមួយេទៀត មិន្រប្រពឹត្តេទេ យ 

ស្វ័យ្របវត្តិេទ គឺ្រកុម្រគួ រែដលរងករប៉ះពល់ពី
ករបេណ្ត ញេចញ ្រតូវែតេធ្វើសំេណើ រសំុេផទរ 
េរៀនេ យកូនេរៀងៗខ្លួន។ តំ ងមនទីរអប់រ ំ បន
បញជ ក់ថ ឪពុកម្ត យេកមងជអនកេ្រជើសេរ ើស
េរៀនេនជិតៗកែន្លង ំងទីលំេនថមី ែដលពួកគត់
ចង់េផទរកូន ដូេចនះេហើយ ពួកគត់្រតូវដំេណើ រករករ
េផទរេនះេ យខ្លួនឯង។ ជេគលករណ៍ ឪពុកម្ត យ
មិនចំបច់ទទួលឯក រអ្វីបែនថមេទៀតេទ ពីេ្រពះ
ពួកគត់្រតូវបនចត់ទុកថសថិតកនុង ថ នភព        

បនទ ន់។ េរៀនេន មមូល ្ឋ នេនជិតកែន្លង
ំងទីលំេនថមី្រតូវបនជូនដំណឹងជមុន េហើយមនទីរ 

ឬករយិល័យអប់រ ំគបបីដំេណើ រករេផទរសិស េ យ
មិនបង់ៃថ្ល។ ១២០ 

 កនុងករអនុវត្តជក់ែស្តង មិនចបស់េទថ 
មនទីរឬករយិល័យអប់រ ំ បនជូនដំណឹងេទ
េរៀនេន មមូល ្ឋ ន េនមុនេពលមនករ           
បេណ្ត ញេចញ អំពីករហូរចូលនូវចំនួនេកមងជេ្រចើន
នក់មកកនុងតំបន់ៃនកែន្លង ំងទីលំេនថមី ឬបន
ជួយឧបតថមភដល់ េរៀនេនតំបន់េនះ ឬក៏បន
ជួយដល់ឪពុកម្ត យេកមង មវធីិ មួយែដរឬេទ។ 

្រកុម្រគួ រែដលបនផ្តល់បទសមភ សន៍ ែតងែត
និយយថ ពួកគត់ែស្វងរកជំនួយពីអងគករមិនែមន
រ ្ឋ ភិបល េដើមបីេ យជួយេផទរ េរៀនដល់កូន
របស់ខ្លួន។ បុគគលិកមកពី េរៀនមួយែដលបន
ផ្តល់បទសមភ សន៍ ក៏ដូចជអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ   
បលែដលបនស្រមបស្រមួលដំេណើ រករេផទរសិស
េន មកែន្លង ំងទីលំេនថមីជេ្រចើនកែន្លង បន
បញជ ក់ថ ទំងករយិល័យអប់រ្ំរសុក ទំង
េរៀនេនមូល ្ឋ ន មិនបន ទទួលដំណឹង ឬទំនក់

ទំនងអ្វីពីមនទីរអប់រពំក់ព័ន្ឋ ឬពី ជញ ធរដៃទេទៀត 
េដើមបីេ្រត មលកខណៈជមុន ចំេពះករេផទរកូន
សិស កនុងចំនួនេ្រចើន មក េរៀនរបស់ខ្លួន េនះ
េទ។ ករេផទរសិស ភ្ល មៗកនុងចំនួនេ្រចើន ជបនទុក
យ៉ងធងន់េលើបុគគលិកសិក េន ម េរៀន
មូល ្ឋ ន ពីេ្រពះ មិនបនទទួលជំនួយបែនថម 

េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងចំនួនសិស យ៉ងេ្រចើនែបប
េនះេទ។  

 េ យមនករស្រមបស្រមួលពីអងគករមិន
ែមនរ ្ឋ ភិបល និងរយៈេពលជេ្រចើនែខេ្រកយករ
បេណ្ត ញេចញ នយក ៃន េរៀនែដល
េនជិតកែន្លង ំងទីលំេនថមីមួយេ្រកមករសិក
េនះ បនទទួលបញជ ីេឈម ះសិស  ពីមនទីរអប់រ្ំរកុង  

ែដលជូនដំណឹងថ មនសិស ជងមួយរយនក់ 

បែនថមេទៀត ែដលគត់្រតូវទទួលឱយចូលេរៀនេនកនុង 
របស់គត់។ លំហូរចូលែបបេនះ បនបេងកើន

ចំនួនសិស កនុងមួយថន ក់ៗពី ៤០ភគរយ េទ ៥០
ភគរយ េធ្វើេ យចំនួនសិស សរបុេនកនុង
េនះេកើនេឡើងយ៉ងខ្ល ំងេនឆន ំសិក ថមី ។ 

៥.៨ បញ្ហ ែផនកសីុវលិ និង រដ្ឋបល 

 ករផ្ល ស់ប្តូរទី ំងថមី ប ្ត លេ យ
្រគួ រ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន្រគួ រ ជួប្របទះនឹង 

ករលំបកជេ្រចើន កនុងករសំុេសៀវេភ ន ក់េន 

និងេធ្វើអត្តសញញ ណប័ណ្ណ ករែករតំរវូ ឬផ្ល ស់ប្តូរព័ត
មនកនុងេសៀវេភ្រគួ រ និង ករេផទរេឈម ះេបះ
េឆន តចូលបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត។ គម នករផ្តល់
ជំនួយេលើែផនកេនះេទ ្របជពលរដ្ឋ្រតូវែតដំេណើ រករ
សំុឯក រទំងអស់េនះេ យខ្លួនឯង ែដលជទូេទ
គឺ្រតូវេទរក ជញ ធរមូល ្ឋ ន ទំងអជញ ធរេនកែន្លង 
រស់េនមុនករបេណ្ត ញេចញ  និងេនកែន្លង ំងទី
លំេនថមី។ 



 

 

 ្របជពលរដ្ឋែដលបនផ្តល់បទសមភ សន៍ 

បនត្អូញែត្អរអំពីលកខណៈដ៏គួរឱយធុញ្រទន់ ៃន 

ដំេណើ រករេនះ។ ពួកគត់មន រមមណ៍ថ ជញ ធរ
គួរែត ជួយពួកគត់កនុងករេរៀបចំឯក រ ែដល្រតូវ
ករចំបច់ទំងអស់េនះសំ ប់ពួកគត់ ពីេ្រពះករ
ផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេនះមិនបន ្រប្រពឹត្តេទេ យសម័្រគ
ចិត្តេនះេទ។ ឧទហរណ៍ដូចជ ដំេណើ រករ មនីតិ
វធីិធមម  ស្រមប់ ្របជពលរដ្ឋ កនុងករសំុេសៀវេភ

ន ក់េនថមី គឺ េម្រគួ រ ឬ មីជន ្រតូវយកលិខិត 
អនុញញ តផ្ល ស់ប្តូទីលំេន និង ងសំរង់សមជិក
្រគួ រ ែដលេចញេ យបុ៉ស្តិ៍នគរបលរដ្ឋបលេន
កែន្លងរស់េនមុន េទបង្ហ ញបុ៉ស្តិ៍នគរបលរដ្ឋបល
ជកែន្លងែដលខ្លួន េទ ន ក់េនថមីេ យភជ ប់េទ
ជមួយនូវេសៀវេភ្រគួ រេបើមន។ ចំេពះករែករ 
តំរវូ ឬផ្ល ស់ប្តូរព័តមនកនុងេសៀវេភ្រគួ រគឺ         
េម្រគួ រ ឬ មីជន ែដលបនផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន 

្រតូវែតយកេសៀវេភ្រគួ រ ែដលមនចុះហតថេលខ
និងេបះ្រ របស់បុ៉ស្តិ៍នគរបលរដ្ឋបល និង 

្របធនគណៈកមម ករ្រតួតពិនិតយផ្តល់េសៀវេភ
្រគួ រឃំុ/សងក ត់េនកែន្លងេដើមយកមកបង្ហ ញ
បុ៉ស្តិ៍នគរបលរដ្ឋបល និង្របធនគណៈកមម ករ
្រតួតពិនិតយផ្តល់េសៀវេភ ្រគួ រឃំុ/សងក ត់ េន
កែន្លងែដលខ្លួនេទ ន ក់េនថមី េដើមបីចុះហតថេលខ
និងេបះ្រ ទទួល គ ល់ករផ្ល ស់មកេន។១២១  

 ្របជពលរដ្ឋេផ ងេទៀតែដលបនផ្តល់បទ
សមភ សន៍ បនត្អូញែត្អរថ ពួកគត់ែតងែត្រតូវេគ

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៩៤ 

ជំពូកទី ៥
 

ទមទរឱយបង់្របក់េ្រកផ្លូវករេដើមបីទទួលបនឯក
រ ឬេដើមបីទទួលបនករចុះហតថេលខយល់្រពម

េលើឯក រ។ ឧទហរណ៍ េដើមបីេផទរេឈម ះេបះ
េឆន តចូលេទកនុង បញជ ីអនកេបះេឆន តេនឃំុសងក ត់
ៃនកែន្លង ំងទីលំេនថមី ្របជពលរដ្ឋ្រតូវែតេទ 

ករយិល័យ ឃំុ/សងក ត់េដើម េដើមបីសំុលុបេឈម ះពី
បញជ ីអនកេបះេឆន ត បនទ ប់មកេទៀត្រតូវេទករយិ 

ល័យ ឃំុ/សងក ត់េនកែន្លង ំងទីលំេនថមី េដើមបីសំុ
ចុះេឈម ះេបះេឆន ត។ ្របជពលរដ្ឋបនត្អូញែត្អរ ថ 
ពួកគត់្រតូវបនម្រន្តីទំងេនកែន្លងេដើម និងកែន្លង
ថមី ទមទរេ យបង់្របក់ពី ២០ដុ ្ល រ េទ៣០
ដុ ្ល រ ។ អនកែដលគម នលទ្ឋភពបង់្របក់ គម ន
ជេ្រមើសអ្វីេផ ងេទ េហើយមិន ចេផទរេឈម ះរបស់
ពួកគត់និងទទួលបនឯក រេទ។  

 ថ នភពដូចគន េនះែដរ េកើតមនចំេពះ
ករសំុអត្តសញញ ណប័ណ្ណ។ ែដល្របជពលរដ្ឋ្រតូវ
ែតសំុេ យម្រន្តីនគរបលមនសមតថកិចចេនមូល
្ឋ នពិនិតយសំណំុែបបបទ េដើមបីេចញអត្តសញញ ណ

ប័ណ្ណ។ ្របជពលរដ្ឋែដលបនផ្តល់បទសមភ សន៍
បន យករណ៍ថ ពួកគត់្រតូវបនេគទមទរឱយ
បង់្របក់េ្រកផ្លូវកររហូតដល់ ១០០ដុ ្ល រ េដើមបី
ទទួលបនអត្តសញញ ណប័ណ្ណ េហើយេនកនុង ថ ន
ភពែបបេនះ ្របជពលរដ្ឋខ្លះសេ្រមចចិត្តមិន េធ្វើអត្ត
សញញ ណប័ណ្ណេនះេទ។ ្របជពលរដ្ឋែដលមន

យុចប់ពី១៥ឆន ំេឡើងេទ ្រតូវេទេធ្វើអត្តសញញ ណ 

ប័ណ្ណសញជ តិែខមរ ែដលជលកខខ័ណ្ឌ កំណត់េ យ

១២១  សូមេមើល េសចក្ដីែណនំបែនថមស្តីពី “ករចុះបញជ ី និងករ្រគប់្រគងសថិតិ្របជពលរដ្ឋ” របស់អគគសនងករ ្ឋ ននគរបលជតិ ចុះ ៃថងទី២២ ែខធនូ ឆន ំ
២០០៤  និង ្របកសេលខ ៥៦៧ របស់្រកសួងម ៃផទ ស្ដីពី”េសៀវេភ ន ក់េន” ចុះៃថងទី២២ ែខវចិឆក ឆន ំ១៩៩៧។ 
១២២  ្របកសរបស់្រកសួងម ៃផទ ចុះៃថងទី ១២ ែខ កកក  ឆន  ំ២០០៧ ស្តពីី “នីតិវធីិ ល័កខខ័ណ្ឌ  ៃនករសំុ ករផ្តល់ ករេ្របើ្របស់ អត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិ
ែខមរ” កំណត់ថ ្របជពលរដ្ឋែខមរទំងពីរេភទ ែដលមន យុចប់ពី១៥ឆន ំេឡើងេទ្រតវូេទេធ្វើ អត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរេន ឃំុសងក ត់ ឬេន

ម ថ នីយចល័តៃនឃំុសងក ត់របស់ខ្លួន (្របករ ១(។ ពកយសំុអត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរ ្រតវូែតមនឯក រភជ ប់មកជមួយ ដូចជ សំបុ្រតកំេណើ ត 

េសៀវេភ ន ក់េន េសៀវេភ្រគួ រ ឬឯក រឬភស្តុ ងផ្លូវករេផ ងៗេទៀត  +្របករ ២(។ អនក ក់ពកយសំុ្រតវូបង់ៃថ្លពនធ ករ េទ ម េសចក្ត្ីរបកសអន្តរ
្រកសួង ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង ហិរញញវតថុ និង ្រកសួងម ៃផទ ។  



 

 

៩៥ 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
ជំពូកទី ៥

 

ចបប់។ ម្រន្តីឬភន ក់ងរ មនសមតថកិចច ្រតូវែតធន
ថ ្របជពលរដ្ឋ ចទទួលបនអត្តសញញ ណប័ណ្ណ
េនះេ យគម ន ករលំបក និង ្រតូវេគរព មនីតិ
វធីិ និងតំៃលពនធ ករែដលកំណត់ជផ្លូវករ។ ១២២ 

 ករបង្ហ ញេសៀវេភ្រគួ រ ឬអត្ត
សញញ ណប័ណ្ណ ជលកខខ័ណ្ឌ ត្រមូវ េដើមបីេធ្វើករងរ
េន ម ្រកុមហុ៊នេផ ងៗ ដូចជ េនេ ងច្រកកត់
េដរជេដើម។ ក៏ជលកខខ័ណ្ឌ ត្រមូវមួយែដរ 
ស្រមប់អនកមនសិទធិេបះេឆន ត កនុងករចុះេឈម ះ
របស់ពួកេគកនុងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត េន ម
ឃំុសងក ត់របស់ខ្លួន។ ដូេចនះករខ្វះឯក រជ
ឧបសគគស្រមប់្របជពលរដ្ឋ កនុងកររកករងរេធ្វើ 
ឬ ងំពួកេគមិនឱយចុះេឈម ះេបះេឆន តបន។ ករ
អេងកតថមីមួយែដលេធ្វើេឡើង េ យគណៈកមម ធិករ
ស្រមប់ករេបះេឆន តេ យេសរ ីនិងយុត្តិធម៌        

(ខុមែ្រហ្វល) បនបញជ ក់អះ ងអំពីបញ្ហ េនះ។ កនុង
ចំេ មអនកមនសិទធិេបះេឆន តែដលបនផ្តល់បទ
សមភ សន៍ ែដលមិន បនេទចុះេឈម ះេបះេឆន ត
េនករយិល័យចុះេឈម ះេបះេឆន តថមី (២៧.៨៧
ភគរយ) មន១៦.១៨ភគរយ មិនបនេទចុះ
េឈម ះេបះេឆន ត េ យ រមិនមនឯក រតំរវូ 
ដូចជ អត្តសញញ ណ និង េសៀវេភ ន ក់េនជ     

េដើម។១២៣ 

 ្រកុម្រគួ រែដលទទួលបនផទះែល្វងពី្រកុម
ហុ៊ន7NG េនដំ ក់្រតយឹង កំពុងជួបករលំបក 

េ យ រពួកេគបន្របគល់ប័ណ្ណ និង េសៀវេភ  

ន ក់េន និង/ឬ េសៀវេភ្រគួ រេទ្រកុមហុ៊នជ
ករប្តូរយកលិខិតបញជ ក់ទទួល គ ល់ករេផទរសិទធិ
កន់កប់ផទះែល្វង (សូមេមើលឧបសមព័នធទី២) ពី្រកុម
ហុ៊ន7NG ។ ្រកុមហុ៊នេនះ ក់ដូចជគម នបំណង
្របគល់ឯក រទំងេនះមកឱយ្របជពលរដ្ឋវញិ
េទ។  

 ទីបំផុត ករេធ្វើអេងកតថមីៗេនះរបស់              

ខុមែ្រហ្វល បនបង្ហ ញអំពីករលំបកែដល្របជ
ពលរដ្ឋជអនកផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនថមី ែដលមនសិទធិេបះ
េឆន តបនជួប្របទះ។ ្របជពលរដ្ឋទំងេនះភគ
េ្រចើន ែដលបនផ្តល់បទសមភ សន៍(៧២.១៣ភគរយ
ៃនអនកផ្តល់បទសមភ សន៍ទំងអស់) បនពយយមេទ
ចុះេឈម ះេបះេឆន តេនឃំុសងក ត់ ៃនកែន្លង ំងទី
លំេនថមី។១២៤ កនុងចំេ មអនកែដលបនចុះេឈម ះ
េបះេឆន តជផ្លូវករេនកែន្លង ំងទីលំេនថមី មន
២៥ភគរយ មិនមនេឈម ះេនកនុងបញជ ីេឈម ះអនក
េបះេឆន តផ្លូវករឆន ំ២០០៩េទ ែដលេនះមនន័យថ 

ពួកេគនឹងមិន ចេទេបះេឆន តបនេទ កនុងករ
េបះេឆន តេលើកេ្រកយេនះ។១២៥ ែនកឯកនុងចំេ ម 

អនកមនសិទ្ឋេបះេឆន ត ែដលមិនបនេទចុះេឈម ះ
េបះេឆន ត េនករយិល័យចុះេឈម ះេបះេឆន តថមី
េនះ មន ៥១.៤៧ភគរយ មិនបនេទចុះេឈម ះ 

ពីេ្រពះែតខ្វះព័ត៌មនទក់ទងនឹងករចុះេឈម ះេន

១២៣  របយករណ៍្រ វ្រជវអងគករខុមែ្រហ្វល   “ករអេងកតេទេលើអនកមនសិទធិេបះេឆន តែដលផ្ល ស់ ទីលំេនេ យបងខំ អនកផទកុ េមេ គេអដ៍ និងអនកជំងឺេអ
ដ៍ កនុងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត ” (ែខឧសភ ឆន ំ២០១០)[ចប់ពីេពលេនះេទេ  ខុមែ្រហ្វល], ទំព័រ៩។ 
១២៤  កនុងចំេ ម ៧២.១៣ភគរយៃនអនកែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញ ែដលបនេទចុះេឈម ះេបះេឆន ត មន ១.១៤ភគរយ ្រតវូបនេគបដិេសធមិនចុះ
េឈម ះេ យេទ េ យ រខ្វះឯក រ, ខុមែ្រហ្វល។ 

១២៥   ៃនចំនួនអនកេបះេឆន ត ែដលបនមក ំងទីលំេនថមី ៥៨.២ភគរយ ែដលមនេឈម ះនិងព័តមនកនុងបញជ អីនកេបះេឆន ត ឆន ២ំ០០៩, មន១៦.៨ភគ
រយ មនព័តមនអំពី ស័យ ្ឋ ន ខុសពី ស័យ ្ឋ នែដលខ្លួនកំពុងរស់េនបចចុបបនន កនុងបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត, និង២៥ភគរយេទៀត មិនេឃើញមន
េឈម ះរបស់គត់េនកនុងបញជ ីផ្លូវករេទ, ខុមែ្រហ្វល ទំព័រ១។ 
១២៦  សូមេមើល Michael M. Cernea “េ្រគះថន ក់ និង ករេរៀបចំេធ្វើេឡើងវញិៈ គំរសូ្រមប់ករចកេចញេ យបងខំចិត្តរបស់្របជពលរដ្ឋ និង ករ ំងលំេន
្ឋ នថមី” មនកនុងៈ Michael M. Cernea and Christopher McDowell (eds.) “េ្រគះថន ក់ និង ករេរៀបចំេធ្វើេឡើងវញិៈ បទពិេ ធន៍ៃនករ ំងទីលំេនថមី 

និងជនេភៀសខ្លួន”  (The World Bank: Washington, DC, ឆន ំ២០០០)  



 

 

តំបន់ ំងទីលំេនថមី។  

៥.៩ ករចូលរមួរបស់សហគមន៍ និង   

សមហរណកមមេទកនុងសងគម 
 ករក ងសហគមន៍េឡើងវញិ ក៏ដូចជករ
ចូលរមួរបស់សហគមន៍ និងសមហរណកមម េទកនុង
សងគម េនកែន្លង ំងទីលំេនថមី មន រៈសំខន់ជ
ចំបច់ស្រមប់ករអភិវឌ ន៍។ បុ៉ែន្តករអនុវត្តែបប
េនះ ក្រមនឹង្រតូវេគយកមកអនុវត្ត ស់ េនេពល

ំងទីលំេនថមី។១២៦ 

ករចូលរមួ និងកររបួរមួគន របស់សហគមន៍ 

 េនេពលែដលសហគមន៍ បន ំងទីលំេន
ថមី ជទូេទសហគមន៍េនែតទន់េខ យ និងគម នករ 
ចង្រកងគន េទ  ែដលែតងែតជលទ្ឋផលៃនភពែបក
បក់គន  កនុងកំឡុងេពលចរចរមុនេពលបេណ្ត ញ 

េចញ ។ េទះបីជសមជិកសហគមន៍េចះជួយគន
ែចករែំលក ឬខចីេសប ង រ ពីគន េទវញិេទមក 

និងទទួល គ ល់ថ ពួកគត់ទំងអស់គន កំពុងជួប
្របទះករលំបកដូចគន ក៏េ យ ក៏ករគំ្រទគន កនុង
សហគមន៍គម នភពរងឹមំេទ និងមនប ្ត ញជួយ
គន េទវញិេទមកតិចតួច ស់ លុះ្រ ែតមនអងគ
ករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ជួយេរៀបចំសកមមភពសហ
គមន៍។ ទំងបុគគលមន ក់ៗ និងសហគមន៍ទំងមូល
មិនមនបំណងចូលរមួេធ្វើករទមទរ ឬេធ្វើែផនករ
េលើកកមពស់លកខខ័ណ្ឌ រស់េនរបស់ពួកេគ េន ម
កែន្លង ំងទីលំេនថមីេទ។  

 ចំេពះភពទន់េខ យ និងភពែបកបក់
ែបបេនះ ជញ ធរមិនបនទំនុកបំរងុដល់សហគមន៍ 
េទ េហើយបនបង្ហ ញពីគំនិតផ្តួចេផ្តើមតិចតួចកនុង 

ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍ និងបញចូ ល

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៩៦ 

ជំពូកទី ៥
 

សហគមន៍កនុងែផនករគេ្រមងលំេន ្ឋ ន ឬករែក
លំអរេហ ្ឋ រចនសមព័នធេននឹង កែន្លង ំងទីលំេន
ថមី។ អណ្តូ ង និង គំេ ង្របក់កមចីសំ ប់ ងសង់
លំេន ្ឋ ន គឺជករណីែដល្រតូវពិភក  (សូមេមើល
្របអប់េលខ៩)។ ករណីសហគមន៍ អភិវឌ ន៍មន
ជ័យ គឺជករណីេលើកែលង ពីេ្រពះកិចចខិតខំ្របឹង
ែ្របងរបស់សហគមន៍ កនុងករេរៀបចំ និងចូលរមួកនុង
ដំេណើ រករៃនករ ំងទីលំេនថមីរបស់ពួកគត់ ្រតូវ
បនជំរញុនិងេលើកទឹកចិត្តេ យភគីពក់ព័នធទំង
អស់ (សូមេមើល្របអប់េលខ៧)។ 

 ជេគលករណ៍ សហគមន៍មនករេរៀបចំ
បនល្អ មរយៈតំ ងរបស់ខ្លួន ក៏បុ៉ែន្តករអនុវត្ត 
ជក់ែស្តងតំ ងទំងេនះ ជទូេទមិនបេ្រមើេគល
បំណងរបស់សហគមន៍ទំងមូលេទ។ តំ ងសហ
គមន៍្រតូវបនេគេមើល េឃើញថមនជប់ពក់ព័ន្ឋ
ជមួយ ជញ ធរ ឬ្រកុមហុ៊ន និងេធ្វើកិចចករេនកែន្លង

ំងទីលំេនថមី េ យមិនមនភពេ ម ះ្រតង់ជមួយ
សមជិកសហគមន៍េទ។ ្របជពលរដ្ឋែដលបន    

ផ្តល់បទសមភ សន៍េនកែន្លង ំងទីលំេនថមី េលើក
ែលងែតសហគមន៍អភិវឌ ន៍មនជ័យ ព នេឆះ   

អូរកមពុជ បននិយយថ តំ ងសហគមន៍ ជ
អនកបងកបញ្ហ និងករលំបកេផ ងៗ ជជងជួយ
សហគមន៍។ តំ ងសហគមន៍មិនែដលេរៀបចំកិចច
្របជំុជមួយសមជិកសហគមន៍ េដើមបីពិភក អំពី
បញ្ហ កង្វល់ននែដលប៉ះពល់ សហគមន៍េទ ។ 
េលើសពីេនះេទៀត េគបនេចទ្របកន់ថ  តំ ង
សហគមន៍ ទទួល្របក់សំណូក និង មនករគំ្រទ
ពី ជញ ធរ ។ ជក់ែស្តងេនអណ្តូ ង  តំ ងសហ
គមន៍ ែដលេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេលើកិចចករភគេ្រចើន
េនេលើទី ំងេនះ ្រតូវបនេគនិយយថបនផ្តល់ដី
ឡូតិ៍ ឱយេទអនកែដលមិនមនករទទួល គ ល់ជផ្លូវ
ករ ឬ ឱយេទអនកខងេ្រកជថនូរនឹង្របក់សំណូក។ 



 

 

៩៧ 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
ជំពូកទី ៥

 

សមហរណកមមេទកនុងសហគមន៍មូល ្ឋ ន 

 កនុងករណីខ្លះ ភ្ល មៗេ្រកយពីករផ្ល ស់ប្តូរទី
ំងថមី របស់្រកុម្របជពលរដ្ឋចូលេទកនុងតំបន់ 
មួយ ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ នែដលកំពុងរស់េន

តំបន់ជំុវញិទី ំងេនះ មន រមមណ៍មិនល្អេទេហើយ
បរមភអំពីសុវតថិភព និងសន្តិសុខ េនកនុងភូមិរបស់
គត់ និងគិតេឃើញេ យលំេអៀងេចទ្របកន់
ចំេពះ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋែដលបនផ្ល ស់មករស់
េនទី ំងថមី។  

 ជក់ែស្តងេនភូមិអណ្តូ ង េយង ម
្របធនភូមិអណ្តូ ងបនេ យដឹងថ  សហគមន៍

១២៧  ្របជពលរដ្ឋែដលផ្តល់សមភ សន៍បនិយយថ េនេពលែដលពួកេគេទផ រ ឬេដើរ មផ្លូវ េនទួលសំបូរ ពួកគត់េឃើញអនកភូមិទួលសំបូរ ្រកេលក
េមើលមកពួកគត់កនុងភពជស្រតវូ និយយខ បឹេខ វគន  េធ្វើកយវកិរ ។ល។ េដើមបីមក់ងយពួកគត់ ពីេ្រពះពួកគត់ជអនកជំងឺេអដស៍ ។ ្រគួ រពីរ ែដល
មនកូន្រសីរបស់ពួកគត់េទផ រទិញបែង្អម ។ អនកភូមិទួលសំបូរមួយចំនួន បននិយយ្របប់គន   េនេពលពួកេគេដើរឆ្លងកត់ទីេនះ ថ ពួកេគមិនគួរេទ
ែកបរ (ឬទក់ទងជមួយ) េកមង្រសីទំងេនះេទ ពីេ្រពះ ពួកេគ ចនឹងឆ្លងជំងឺ ។ េកមង្រសីទំងេនះរនធត់ជខ្ល ងំ េហើយជលទ្ឋផល េកមង្រសីទំងពីរនក់បន
សេ្រមចចិត្តមកនំភនំេពញវញិ ។ 

មូល ្ឋ នពីដំបូង បនចត់ទុក្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ
ែដលផ្ល ស់មករស់េនទី ំងថមីថសុទ្ឋែតជេចរ។ 
បុ៉ែន្តបុ៉នម នឆន ំកន្លងមកេនះ  ឥរយិបថ្របកន់ និង

រមមណ៍ភ័យខ្ល ចបនរ យអស់េហើយ េហើយ
្រគួ រសហគមន៍អណ្តូ ង និងសហគមន៍មូល ្ឋ ន 
ប់រកគន សំ ប់សកមមភពសងគមេផ ងៗ និងមន

ករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍រ ងកូនៗរបស់សហគមន៍
ទំងពីរផង។  

 មនឥរយិបថ្របកន់នឹង្រកុម្រគួ រអនក
ជំងឺេអដស៍ ែដលបនផ្ល ស់មករស់េនទួលសំបូរ 
ផងែដរ។ ភ្ល មៗបនទ ប់ពីករ ំងទីលំេនថមី ្រគួ រ
អនកជំងឺេអដ៍ បនត្អូញែត្អរអំពី រមមណ៍ ែដល្រតូវេគ
គិតថជមនុស អេ ចេករ ្តិ៍ និង មនករេរ ើសេអើង
ចំេពះ ថ នភពជំងឺេអដស៍ របស់ពួកគត់។ ្របជ
ពលរដ្ឋ និងម្រន្តីមូល ្ឋ នមួយចំនួនបនេ កែន្លង

ំងទីលំេនថមីេនះ ថ “ភូមិេអដស៍” េហើយមន
ករណី យករណ៍ពីករ្របមថ និងករេដញ        
េចញ។១២៧ ក៏បុ៉ែន្តរយៈេពលេ្រចើនែខកន្លងមកេនះ 
្រគួ រអនកជំងឺេអដស៍បនេធ្វើសមហរណកមមេទ
កនុង សហគមន៍កន់ែតទូលំទូ យ េ យ រែត
កិចចខិតខំគួរឱយកត់សមគ ល់របស់អងគករCenter of 
Hope និង អងគករ Caritas។ បទពិេ ធន៍បន
បង្ហ ញថ ជភពឆ្ល តៃវមួយែដល ចេធ្វើបន
េទះជេនេពល ក៏េ យ ្រតូវអនុញញ តេ យ
មនករែចករែំលកឱកសនន ែដលបនផ្តល់េទ
េ យ្រគួ រផ្ល ស់ទីលំេនថមី ជមួយសហគមន៍
ែដលរស់េនផទ ល់ជមួយ ្រគួ រទំងេនះ ឬសហ
គមន៍ជិតខង  េហើយ ក៏ជបំណងៃនករេធ្វើសម



 

 

 ្របអប់េលខ ១៤: កិចចឧបតថមភគំ្រទ របស់អងគករ Caritas ចំេពះសហគមន៍ទួលសំបូរ--េឆព ះេទរក
សមហរណកមមសហគមន៏ និងករពឹងែផ្អកេលើខ្លួនឯង១២៨ 

 បចចុបបនន ភូមិទួលសំបូរ មនបីសហគមន៍ៈ សហគមន៍មូល ្ឋ ន(បន ំងទីលំេនថមី េនទីេនះ
កនុងឆន ំ១៩៩៩-២០០០) ្រគួ រអនកជំងឺេអដស៍មកពីបូរកីី  និង ៣៩្រគួ រែដល លំេន ្ឋ នរបស់គត់
្រតូវបនបំផ្ល ញេ យករបក់្រចំងទេន្ល កនុងែខេម  ឆន ំ២០០៨។ កលពីដំបូងអងគករ Caritas បន
ចប់េផ្តើមករងរេនទួលសំបូរ េដើមបីផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ្របជពលរដ្ឋ៣៩្រគួ រេនះ(ែដលទីបំផុតបន
ផ្ល ស់ េទរស់េន ឯទួលសំបូរេន េដើមឆន ំ២០១០)។ អងគករ Caritas បនេធ្វើករជមួយសហគមន៍កនុងករ
យ តៃម្លពីេសចក្តី្រតូវកររបស់ពួកគត់ េហើយ្រកុម្រគួ រទំងេនះបនចត់ទុកថ លំេន ្ឋ នមនសុវតថិ

ភព គឺជ ទិភពរបស់ខ្លួន។ បនទ ប់មកអងគករ Caritas បនចុះហតថេលខេលើ  “ កិចច្រពមេ្រព ងភពជ
ៃដគូ” មួយ ជមួយ ជធនីភនំេពញ កនុងករ ងសង់លំេន ្ឋ ន េនទួលសំបូរ ែដល ជ
ធនីជអនកផ្តល់ដី រមួចំែណកកនុងករចក់បំេពញដី និង ធនថ ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋទទួលបនប័ណ្ណកមម
សិទ្ឋ ថ ពរ េ្រកយរយៈេពល្របំឆន ំៃនករកន់កប់។ ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋបនេឃើញទី ំងេនះជមុន 
និងបនឯកភពយកទី ំងេនះ។ ពួកគត់បនេធ្វើករជមួយ អងគករ Caritas កនុងករេ្រជើសេរ ើស និង
រចនប្លង់លំេន ្ឋ នរបស់ពួកគត់។ ពួកគត់ក៏បនពិភក  និងឯកភពេលើករផ្តល់វភិគទនកនុងករ
ចំ យ េលើករសង់លំេន ្ឋ នរបស់ពួកគត់ ្របែហលជ១ដុ ្ល រកនុងមួយៃថងសំ ប់រយៈេពល ១៨ែខ។  

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

៩៨ 

ជំពូកទី ៥
 

ទីធ្ល ស្រមប់េកមងេលង,េនទួលសំបូរ, ែថ្លងអំណរគុណចំេពះករថតរបូេ យៈ  karona / OHCHR 

១២៨ ព័តមនកនុង្របអប់េនះែផ្អកេលើបទសមភ សន៍ជមួយ េ ក គីម រតន នយក្របតបត្តិអងគករ Caritas ៃថងទី ១៩ ែខ ឧសភ ឆន ំ២០១០ ។ 



 

 

 ខណៈេពលលំេន ្ឋ នេធ្វើអំពីឥដ្ឋកំពុង្រតូវបនក ង ស្រមប់្រគួ រ្របជពលរដ្ឋទំង
េនះ អងគករ Caritas បនេឃើញ ្របជពលរដ្ឋ្របែហលជ៤៥ ្រគួ រជអនកជំងឺេអដស៍ មកពីបូរ ី
កី  ្រតូវផ្ល ស់មករស់េនជប់នឹងទី ំងលំេន ្ឋ នថមីេនះែដរ េនកនុងសំណង់ែដលគម នគុណភព 
និងមនទំហំតូចជងលំេន ្ឋ ន មបទ ្ឋ នរបស់អងគករ Caritas។ អងគករ Caritas និងអងគករេ្រក
រ ្ឋ ភិបលេផ ងៗេទៀត និង អងគកសហ្របជជតិ បនសំែដងនូវក្តីកង្វល់អំពី និភ័យែដល្របជ
ពលរដ្ឋអនកជំងឺេអដស៍នឹង្របឈមមុខ ដូចជ ករេរ ើសេអើង និង ថ នភព នតឹងជមួយនឹង្រគួ រ
មកពី្រចំងទេន្ល និងសហគមន៍ មូល ្ឋ ន។ េពលែដល ជញ ធរ ទីភន ក់ងរអងគករសហ្របជជតិ និង
អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល បនឯកភពគន  េ ះ្រ យ ថ នភពរស់េនរបស់្រគួ រអនកជំងឺេអដ៍ ដូេចនះ
អងគករ Caritas បនសេ្រមច ក់ទួលសំបូរជទី ំង ទិភព“ករណីបនទ ន់” េ យ ក់រមួគន ទំង
សំ ប់ ្រកុម្រគួ រមកពី្រចំងទេន្ល និងបូរកីី ។ មសំេណើ ពីអងគករ Caritas និងទីភន ក់ងរអងគករ 
សហ្របជជតិ ជធនីភនំេពញបនឯកភពផ្តល់ដីបែនថមេទៀត េដើមបី ងសង់លំេន ្ឋ ន 

េហើយព្រងីកដីសហគមន៍ (ដូចជេធ្វើជទីធ្ល កំ ន្តសំ ប់កុមរ)។ អងគករ Caritas ក៏បនចប់េផ្តើម
គេ្រមងមុខរបរចិញច ឹមជីវតិ ស្រមប់សហគមន៍ទំងពីរបែនថមេទៀត េ យែផ្អក មករ យតៃម្លអំពី
ត្រមូវករនិងជំនញរបស់្រកុម្រគួ រផទ ល់។ សកមមភពរមួរបស់សហគមន៍ទំងពីរក៏បនេរៀបចំ
េឡើង ែដលនឹងផ្តល់ឱកសកនុងករផ ព្វផ យអំពីបញ្ហ  េមេ គេអដ៍ និងជំងឺេអដស៍ផងែដរ។១២៩ 

 េ្រកយមក េនកនុងឆន ំ២០១០ អងគករ Caritas នឹងចប់េផ្តើមអនុវត្តគេ្រមងរយៈេពលបីឆន ំ 
ែដលមនេឈម ះថ “គេ្រមងអភិវឌ ន៍រមួសហគមន៍ទួលសំបូរ” ស្រមប់ផល្របេយជន៍របស់ ្របជ
ពលរដ្ឋ្រគប់របូេនទួលសំបូរទំងមូល។ អងគករ Caritas ក៏នឹងគំ្រទេ យមនករេបះេឆន តេ្រជើស
េរ ើសតំ ងសហគមន៍មន ក់ ែដលតំ ងេ យបីសហគមន៍ ស្រមប់ភូមិទំងមូល។ ជករព្រងឹង
សមតថភពបែនថម មរយៈបទពិេ ធន៍របស់ខ្លួនែដលេធ្វើករមួយសហគមន៍ននេនជនបទកនុង
េខត្តចំនួន្របំបួន អងគករ Caritas ក៏មនែផនករជួយ “សមគមន៍អភិវឌ ន៍ភូមិ” ែដលជ្របេភទ
សមគម មនករសម័្រគចិត្ត ស្វ័យ័ត និងភពមច ស់កររបស់អនកភូមិ ែដលសហគមន៏េនះនឹងបេ្រមើជ
េវទិក និងជយន្តករស្រមប់អនកភូមិ េដើមបីេលើកេឡើងនូវកង្វល់ និងេ ះ្រ យបញ្ហ នន ែដល
ទក់ទងនឹងសហគមន៍ទំងមូល។  

 តំ ងអងគករ Caritas បនកត់សមគ ល់អំពីភពសំខន់ ែដល្រតូវមនែផនកររយៈេពល
ែវង ស្រមប់ ករ ំងទីលំេនថមី ែដល្រតូវបនេរៀបចំ និងអនុវត្តេ យតម្ល ភពយ៉ងេពញេលញ និង 
េ យមនករចូលរមួយ៉ងេពញេលញពីសហគមន៍ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ ដូចជករណី្រកុម
្រគួ រមកពី្រចំងទេន្លែដរ ែដលសំែដងនូវេសចក្តេីពញចិត្តចំេពះករផ្ល ស់ប្តរូមករស់េនឯទួលសំបូរ ។  

៩៩ 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
ជំពូកទី ៥

 

១២៩ ស្រមប់ៃថងបុណយចូលឆន ំែខមរ កនុងែខេម  កន្លងេទ Caritas បនេរៀបចំពិធីមួយែដលមន្របជពលរដ្ឋចូលរមួ៥០០នក់ ែដលពួកគត់មកពីភូមិទួល
សំបូរទំងមូល។ Caritas បន ពនយល់ អំពី រសំខន់ស្រមប់សមជិកសហគមន៍ឲយេចះេធ្វើកររមួគន ។ ជញ ធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ អភិបលរង 
ឯកឧត្ដម ម៉ន់ េឈឿន និង ជញ ធរមូល ្ឋ នក៏បនសែម្ដងករគំ្រទចំេពះសហគមន៍ទំងមូលែដរ។  



 

 

 

្របអប់េលខ១៥:  ដំេណើ រេរឿងរបស់ មក  រស់េនបុរសីន្តិភព២ េនដំ ក់្រតយឹង  

 េនឆន ំ១៩៩២ មក  បនទិញដីមួយឡូត៍ែដលមនទំហំ ៨ម គុណ ២២ម (១៧៦ម២) េនឯដី
្រកហមពីេយធមន ក់។ ្របធនភូមិនិងេមឃំុបនដឹងលឺ េធ្វើជ ក ី និងបញជ ក់េលើ កិចចសនយទិញលក់
ដី។ ប្តីរបស់គត់ ែដលជនគរបល A3 បនទទួលមរណភពេនឆន ំ១៩៩២ េនកនុងឧបបត្តិេហតុផទុះ្រគប់
មីន។ មក  បនែថរក កូនពីរនក់ ែតមន ក់ឯង េ យ្របកបមុខរបរជ្រគូទយ និងលក់ថន ំបុ ណែខមរេន
ផទះរបស់គត់ផទ ល់។ គត់រកចំណូលបន្របែហលជ ១០០.០០០ េរៀល(២៥ដុ ្ល រ) កនុងមួយៃថង។ ជមួយ
នឹង្របក់ចំណូលេនះ គត់មន រ្រគប់្រគន់ស្រមប់កូនៗរបស់គត់ និង ចបញជូ នកូនេទេរៀនប
ន។ “ខញុំមិនមនេទ បុ៉ែន្តខញុំក៏មិនែដលជំពក់បំណុលេគែដរ េហើយខញុំមិនែដលខ្វល់ពីេរឿងថគម នអ្វីេ យ កូ
នៗរបស់ខញុំហូបេនៃថងែស្អកេនះេទ”។  

 កលពីៃថងទី២៤ ែខមក  ឆន ំ២០០៩ សហគមន៍ដី្រកហម មនទំងខ្លួនគត់ផទ ល់ ្រតូវបនេគប
េណ្ត ញេចញ។  “ សន្តិសុខ្រកុមហុ៊ននិងកងម្ល ំង្រប ប់ វធុ បងខំឱយពួកេយើងេចញពីផទះរបស់ពួកេយើង 
េ យេ្របើឧសម័នបង្ហូរទឹកែភនក េធ្វើឱយពួកេយើងទន់ៃដេជើង េហើយបនេ្របើ េ្រគ ងច្រកឈូសបំផ្លិចបំផ្ល ញផទះ
របស់ពួកេយើង និង្រទពយសមបត្តិទំងអស់េនខងកនុងផទះ។ ខញុំភ័យខ្ល ំងេពក រហូតមិន ចយក្រទពយសមបត្តិ
របស់ខញុំេចញមកបនេទ។ ្រទពយសមបត្តិ និង្របក់សន  ំ ែដលបនមកពីករខិតខំ្របឹងែ្របងរយៈេពលជ
េ្រចើនឆន ំមកេនះ ្រតូវបនបំផ្លិចបំផ្ល ញអស់រលីង។ ខញុំគម នសល់អ្វីេទ” ។ 

 េនតំ ក់្រតយឹង មក ទទួលបនផទះមួយែល្វងទំហំ ៤០ម២ ែដលមនបងគន់េនពី ខងេ្រក
ផទះ។ គត់បន និយយថ “ខញុំ្រតូវែតបងខំចិត្តខ្លួនឯងទទួលយកផទះេនះ ពីេ្រពះខញុំដឹងថ ្របសិនេបើមិនយក
េទ ខញុំនឹងមិនបនអ្វីេទ។ ផទះែល្វងេនះមិនគួរឱយេពញចិត្តេទ ក់ដូចជបនសង់េ យគម នគុណភព។ 
ទឹកលិច មដំបូល េនេពលមនេភ្ល ងធ្ល ក់ េហើយទ្វ រងយនឹងទម្លុះចូល ស់។ គត់និយយថ “ខញុំ
បនខចី្របក់េគ យកមកជួសជុលែកលំអរផទះ េ យភជ ប់បងគន់មកេនកនុងផទះវញិ និងេធ្វើដំបូលខងមុខផទះ
េដើមបីកំុឱយេក្ត េពក”។ គត់ក៏បនត្អូញែត្អរអំពីតៃម្លទឹកែដលៃថ្លជងតៃម្លកំណត់េ យរ ្ឋ ករទឹកស្វ័យ     
យ័ត។ 

 ករបេណ្ត ញេចញ្រប្រពឹត្តេឡើងចំពក់ក ្ត លបេវសនកល និងចំឆន ំ្របឡងរបស់សិស េរៀន ថន ក់
ទី្របំបួន ែដលករ្របឡង្រប្រពឹត្តេទេនកនុងែខកកក ។ ដូេចនះ មក  ្រតូវទុកកូនឱយេរៀន េន  

ដែដល ទំ ដំល់ពួកេគបញច ប់ករ្របឡងេ យឱយពួកេគរស់េនជមួយ បងប្អូនធម៌ របស់គត់េនទី្រកុង។ 

្រគន់ែតកូនរបស់គត់្របឡងចប់ភ្ល ម គត់បនេរៀបចំេផទរកូនរបស់គត់េ យេទេរៀនេនវទិយល័យជមពូ  
វន័្ត ែដលមនចមង យ ៧គ.ម ពីដំ ក់្រតយឹង។  

 មក បនបន្តករងរដូចមុនដែដល គឺេធ្វើ្រគូទយ និងលក់ថន ំបុ ណែខមរេនផទះរបស់គត់ េន
ដំ ក់្រតយឹង។ ឥឡូវេនះ មនអតិថិជនមករកគត់តិចជងមុនឆង យ ស់។ ៃថងខ្លះ គត់រក្របក់បន
ែត ២,០០០េរៀលបុ៉េ ្ណ ះ េហើយៃថងខ្លះេទៀត គត់រកមិនបនេ ះែតម្តង។ “ៃថងខ្លះមូ៉យ្របចំរបស់ខញុំ
ទូរស័ពទេ ខញុំឱយេទភនំេពញ ពីេ្រពះពួកេគមិនចង់េធ្វើដំេណើ រមកដំ ក់្រតយឹងេទ ែដលពួកេគគិតថ

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

១០០ 

ជំពូកទី ៥
 



 

 

ឆង យេពក។ េពលខញុំមនសុខភពល្អ ខញុំជិះមូ៉តូឌុបេទជួបអតិថិជនរបស់ខញុំ បុ៉ែន្តខញុំឧស ហ៍ឈឺ ស់ 

ំងពីករបេណ្ត ញេចញមក ដូេចនះខញុំមិន ចេធ្វើដំេណើ រេទជញឹកញប់បនេទ។ ជីវតិជួបករលំបក
ខ្ល ំង ស់ ពីេ្រពះចំណូលែដលខញុំរកបន តិចតួចេពកមិន ចផគត់ផគង់ម្ហូប រ្រគប់្រគន់ និង 
ករេរៀនសូ្រតដល់កូនទំងពីរនក់បនេទ។ ម្ហូប រទិញពីផ រេនទីេនះៃថ្លជងេនទី្របជំុជនកនុង
ទី្រកុងេទៀត។ “ខញុំរកបនតិចែត ចំ យេ្រចើន”។  

 “ពួកេយើងហូបតិចជងមុនឆង យ ស់  េបើ េ្រប បេធៀបនឹងេពលែដលពួកេយើងេនដី 

្រកហម។ ពួកេយើងហូបែតបយជមួយទឹកសីុអីុវជញឹកញប់។ ខញុំ្រពួយបរមភជនិចច ពីេ្រពះខញុំ្រតូវគិត
អំពី ម្ហូប រស្រមប់កូនៗរបស់ខញុំ។ ខញុំមិនែដលជំពក់បំណុលេគេទ េពលរស់េនឯដី្រកហម បុ៉ែន្ត
ខញុំជំពក់បំណុលេគេនទីេនះ ខញុំ្រពួយអំពីអនគតរបស់កូនៗខញុំ ស់ ពីេ្រពះខញុំគម ន្របក់ចំណូល
ជប់ ប់េទ”។  

 មក  មន រមមណ៍អស់សងឃឹម ្រកុម្រគួ រែដល្រតូវេគបេណ្ត ញេចញជេ្រចើនេទៀតក៏មន 
រមមណ៍ដូចមក  ែដរ     ” ខញុំឈឺចប់ និងមន រមមណ៍ នតឹងរហូត ំងពីេពលបេណ្ត ញេចញមក។ 

ខញុំ្រតូវចប់េផ្តើមជីវតិរបស់ខញុំពីបតៃដទេទម្តងេទៀត។ បទពិេ ធន៍ពីដី្រកហមេធ្វើឱយ ខញុំឈឺចុកចប់ខ្ល ំង
ស់ េហើយខញុំធ្ល ក់ខ្លួនឈជឺញឹកញប់េ យ រនឹកេឃើញេរឿង ៉ វទំងេនះ”។  

១០១ 

ជំពូទី៥ ៖ ករចប់េផ្តើមជីវតិជថមីេឡើងវញិេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
ជំពូកទី ៥

 

មក  កំពុងទយេ យអតិថិជន, ែថ្លងអំណរគុណចំេពះករថតរបូេ យៈ  R. McCormack/ OHCHR 



 

 

 

  

តំបន់អណ្តូ ង 

ែថ្លងអំណរគុណចំេពះករថតរបូេ យៈ  karona / OHCHR 



 

 

េសចក្តីសននិ ្ឋ ន  
និង អនុ សន៍  

១០៣ 

ជំពូកចុងេ្រកយេនះេធ្វើករសននិ ្ឋ នេលើករសិក េនះ េ យគូសបញជ ក់អំពីបទពិេ ធន៍េផ ងៗគន ែដល
្រគួ រ ងំទីលំេនថមីជួប្របទះ េទ មគុណភព និងភព្រគប់្រគន់ៃនករេធ្វើែផនករ ករចូលរមួរបស់
សហគមន៍ និងករេគរពកិចចករពរែផនកនីតិវធីិ ។ រៈសំខន់ៃនករចំ យធនធនចំបច់មួយចំនួន 
ទំងេដើមបីេ ះ្រ យផលប៉ះពល់អវជិជមនៃនករ ងំទីលំេនថមី និងទំងសំ ប់ដំេណើ រករៃនករ ងំទី
លំេនថមី ែដល្របកន់ខជ ប់យ៉ងមឺុងម៉ត់នូវលកខខ័ណ្ឌ ែដលមនែចងកនុងរេបៀប រៈៃនយុទធ ្រស្តសំ ប់ករ
អភិវឌ ន៍ និងករកត់បនថយភព្រកី្រករបស់កមពុជ។ ជំរញុឲយមនករបេងកើតគំរ្ូរបកបេ យសមធម៌ និង
មន្របសិទធភពៃនករ ងំទីលំេនថមី ករក ងបែនថមេលើបទ ្ឋ ន និងទម្ល ប់អនុវត្តល្អកនុង្រសុក និងជ
អន្តរជតិ ។ 

 

បនទ ប់មកជំពូកេនះ បន្តផ្តល់អនុ សន៍មួយចំនួន េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ទំង យែដលបនេធ្វើករ យ
តំៃលកនុងករសិក េនះ និងេដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់ដំេណើ រករៃនករបេណ្ត ញេចញ និងករ ងំទី
លំេនថមីេនកមពុជ ។ អនុ សន៍ទំងេនះ មនេគលេ ផ្តល់ជូនជចមបងេទ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បុ៉ែន្ត
អនុ សន៍ជេ្រចើនក៏ទក់ទងផងែដរចំេពះៃដគូអភិវឌ ន៍នន ។  
 

អនុ សន៍ទំងេនះផ្តល់ឲយទក់ទងនឹងដំេណើ រករេនមុនករបេណ្ត ញេចញ/ករ ងំទីលំេនថមី សកមមភព
េនកនុងអំឡុងេពលៃនករបេណ្ត ញេចញ និងករទទួលបននូវករេ ះ្រ យ លកខខ័ណ្ឌ និងបទ ្ឋ នេន
កែន្លង ងំទីលំេនថមី សុវតថិភពខងករកន់កប់និងករចុះបញជ ដីីធ្លី ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ និងេគលេយបយ 
ករ្រ វ្រជវ ករេឆ្លើយតបេទនឹងលកខខ័ណ្ឌ េផ ងៗេនកែន្លង ងំទីលំេនថមីែដលមន្រ ប់  និងករ
បេងកើតជគំរមួូយសំ ប់ករ ងំទីលំេនថមី។   



 

 

 

១០៤ 

េសចក្តីសននិ ្ឋ ន 

ដំេណើ រករៃនករបេណ្ត ញេចញ និងករ
ំងទីលំេនថមីេន្រគប់ទិសទីេលើពិភពេ ក មន

េទេ យ និភ័យៃនភព្រកី្រក និងេសចក្តីលំបក
េវទន។ បទពិេ ធន៍េនកមពុជ ក៏មិនមនអ្វីខុស
ែប្លកគន ែដរ។ កលេបើមនករេ្រត មេរៀបចំតិចតួច
ស្រមប់ករបេណ្ត ញេចញ និងករ ំងទីលំេនថមី 
កលេបើគម នករពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍ 
េហើយសហគមន៍មិនមនឱកសចូលរមួេធ្វើេសចក្តី
សំេរចចិត្ត កលេបើកិចចធនករពរែផនកនីតិវធីិចបប់ 
មិន្រតូវបនេគេគរពអនុវត្ត ម េហើយករបេណ្ត ញ
េចញ្រតូវេគេ្របើ្របស់កំ ំង និងអំេពើហឹង  និង
កលេបើេស េហ ថ រចនសមព័នធ និង ជំេរ ើសស្រមប់
ករចិញច ឹមជីវតិេនកែន្លង ំងទីលំេនថមីមិនមន្រគប់
្រគន់េនះ កន់ែតេធ្វើឲយ្រគួ រទំងេនះជួបករ
លំបកេឡើងែថមេទៀត កនុងករេ ះ្រ យ ថ ន
ករណ៍របស់ខ្លួន និងករដកខ្លួនេចញពីភព្រកី្រក ។ 
ដូេចនះ ករបេណ្ត ញេចញ និងករ ំងទីលំេនថមី 

បននំឲយសហគមន៍ែដល្រកី្រក្រ ប់ និងែដលេគ
មិនសូវគិតគូរដល់េនះ កន់ែត្រកី្រកេទៗ។ 

 េ្រចើនឆន ំបនទ ប់ពីករ ំងទីលំេនថមី ្រគួ រ
្របជពលរដ្ឋេនអណ្តូ ង ្រតពំងអញច ញ និង ព ន
េឆះ េនែតបន្តរស់េនកនុង ថ នភពដ៏លំបកជខ្ល ំង 
ែដលមនភព ្រកក់ជងមុនេពលៃនករបេណ្ត ញ
េចញេទេទៀត។ សហគមន៍ទំងេនះបង្ហ ញពីករ 
ែដលពួកគត់ខំ្រតដរស់េ្រចើនជងករខិតខំេដើមបីករ
អភិវឌ ន៍ គម នកររកីចំេរ ើន និង មនករពឹងែផ្អកេលើ
អនកដៃទេ្រចើនជងភពស្វ័យភព និងសមតថភព
ផទ ល់ខ្លួន។ មនគំនិតផ្តួចេផ្តើមតិចតួច េដើមបីេធ្វើឲយ
្របេសើរេឡើងដល់េហ ថ រចនសមព័នធ និង ថ នភព
រស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋ កនុងរយៈេពលជេ្រចើនឆន ំ
មកេនះ េហើយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលមួយចំនួន
បនសំែដងកង្វល់ និងភពអស់កំ ំង ចំេពះគំនិត
ៃនករបន្តេធ្វើជអនកផ្តល់ជំនួយឧបតថមភ១៣០ដ៏សំខន់ 
(ឬែតមួយគត់)។ ផលប៉ះពល់ៃនករបេណ្ត ញេចញ 
បនេធ្វើឲយខូចខតធងន់ធងរែដលសហគមន៍ទំងេនះ 

ជំពូកទី៦ ៖  
េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និង អនុ សន៍  

 

១៣០ ជឧទហរណ៍ េទះបីជមនករអំពវនវឲយមនករស្រមបស្រមលួជមួយ្រកមុហុ៊ន និង ជញ ធរក្តី ក៏អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល(NGOs)  េនែតជ
អនកផ្តល់ជំនួយមនុស ធម៌ែតមួយគត់ ដល់្របជពលរដ្ឋ ៣០០ ្រគួ រ ែដលជអនកជួលផទះ និងជ ជីវករ ែដល្រតវូបនេគទុកឲយេន ម ចិេញច ើមថនល់កនុង
ភូមិដំ ក់្រតយឹង។ គិតចប់ពីែខកុមភះ ដល់ ែខធន ូ ឆន ២ំ០០៩ អងគករ BABSEA, Caritas, Centre of Hope, Jesuit Refugee Service, Licadho, Samaritan’s 

Purse, Village Earth and World Vision រមួគន ចំ យ្របក់យ៉ងតិច ៧០,០០០ ដុ ្ល រ េមរកិ េលើករគំ្រទជមូល ្ឋ ន (ដូចជ េសប ង រ ផទះ
សែមបង និងេ្រគ ងសមភ រៈសំ ប់ចំអិន រ ករអប់រកុំមរ ទឹក អនម័យ និង កិចចគំពរសុខភព)។ 



 

 

ែដល្រតូវេ្របើេពលេវ េ្រចើនឆន ំ េដើមបី ្ត រជីវភព
រស់េនរបស់ខ្លួនេឡើងវញិ េហើយជក់ែស្តង គឺអ្វី
ែដល្រតូវេចទសួរថេតើ ថ នភពខងេសដ្ឋកិចច និង
ជមនុស របស់សហគមន៏ទំងេនះមននិរន្តភព ឬ
ក៏គម នទល់ែតេ ះ? 

 ផទុយេទវញិ េបើសិន ជ ជញ ធរ សហគមន៍ 
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌ ន៍ េធ្វើករ
រមួគន  េដើមបីេរៀបចំែផនករស្រមប់ករ ំងទីលំេន
ថមីែដលមនករចូលរមួពីសហគមន៍ និងមនករគិត 

គូយ៉ងេពញេលញអំពីេសចក្តី្រតូវកររបស់្រគួ រ
្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់ េនះ មិន្រតឹម
ែតកត់បនថយបននូវផលប៉ះពល់អវជិជមនៃនករ

ំងទីលំេនថមីេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តដំេណើ រករេនះ
ែថមទំង ចជួយេធ្វើឲយ ថ នភពរស់េនរបស់្រគួ រ

្របជពលរដ្ឋបនល្អ្របេសើរ និងមននិរន្តរភព ដូច
ករណីែដលសហគមន៍អភិវឌ ន៍មនជ័យជេដើម ។ 

ថ នភព្រគួ រអនកជំងឺេអដស៏ និងអនកផទុកេមេ គ
េអដស៍េនទួលសំបូរ គឺជឧទហរណ៍វជិជមនមួយ
េទៀត ែដលករណីេនះគឺកិចចសហករគន កនុងចំេ ម

ជញ ធរជតិ និង ជញ ធរ្រកុង អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ
បល ទីភន ក់ងរអងគករសហ្របជជតិ បននំឲយ
មនករេឆ្លើយតបយ៉ងទូលំទូ យចំេពះ ផលប៉ះ
ពល់អវជិជមនែដលមនពីដំបូងមកចំេពះ្រគួ រ
ទំងេនះ ។ 

កនុងករអនុម័តែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ
ន៍ជតិឆន ំ២០០៩-២០១៣   សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី
បនគូសបញជ ក់អំពីេសចក្តី្រតូវករេដើមបីធននូវ 
“សមធម៌សងគម” ែដលជកររមួចំែណកដ៏សំខន់
ចំេពះ “ករអភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភព និងករ
កត់បនថយភព្រកី្រក”។១៣១ ចកខុវស័ិយេនះ មន  

រៈសំខន់ ស់ចំេពះដំេណើ រករៃនករបេណ្ត ញ 
េចញ និងករ ំងទីលំេនថមី េហើយេគសងឃឹមថ 

ជញ ធរ្រគប់ជន់ថន ក់នឹងចងចំ្រប សន៍អំពវនវ
របស់សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី េហើយនឹងយកេទ    
អនុវត្ត្របកបេ យ្របសិទធភព ។  

ជញ ធរជតិ និង ជញ ធរ្រកុងបន្របឈម
មុខនឹង ករទមទរេផ ងៗគន ពីភគីជេ្រចើន និង
ករងរដ៏លំបកកនុងករេធ្វើឲយមនតុលយភពរ ង
រេបៀប រៈខងករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច និងរេបៀប រៈ
ខងករអភិវឌ ន៍សងគមកិចច ។ េ យគិតអំពីភព

នតឹងទំងេនះ ជធនីភនំេពញ ជពិេសស 
បនខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ំថមីៗេនះ 
េដើមបីកត់បនថយតៃម្លៃនផលប៉ះពល់អវជិជមនកនុង
ករបេណ្ត ញេចញមួយចំនួន ។ េទះជយ៉ង ក៏
េ យ បចចុបបននេនះ ធនធន និងករេ ះ្រ យ

មផ្លូវចបប់មនតិចតួចបំផុត និងមនេពលេវ
តិចតួចបំផុតកនុងករេ្រត មេរៀបចំសំ ប់ដំេណើ រករ
ករបេណ្ត ញេចញ និងករ ំងទីលំេនថមី ។  ខណៈ
ែដរ គំេ ង ំងទីលំេនថមី ទំនងជមនេគលេ េធ្វើ
ឲយ្របេសើរេឡើងដល់បរ ិ ថ នទី្រកុង និងកត់បនថយ
ភព្រកី្រក បុ៉ែន្ត មពិតេទមនករណីជេ្រចើនកនុង
ករសិក េនះ បង្ហ ញឲយេឃើញពីករប៉ះពល់យ៉ង
ធងន់ធងរដល់ករចិញច ឹមជីវតិរបស់្របជពលរដ្ឋ ។   

 េដើមបីឲយករ ំងទីលំេនថមីមននិរន្តរភព 
េគចំបច់្រតូវៃលបំរងុធនធន្រគប់្រគន់ េដើមបីធន
បទ ្ឋ នអបបបរម។ េគ្រតូវែតយល់ចបស់ថ ករ

ំងទីលំេនថមី មិនែមន ចដំេណើ រករេទេ យតំ
ៃលេថក េ យគម នករចំ យនន េនេពល
បនទ ប់េនះេឡើយ ។ ធនធនសនធឹកសនធ ប់្រតូវបន
ចំ យ េដើមបីគំ្រទដល់សហគមន៍អភិវឌ ន៍មន
ជ័យ និងសហគមន៍ទួលសំបូរ (េហើយសហគមន៍

១០៥ 

ជំពូកទី៦ ៖ េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និង អនុ សន៍  
ជំពូកទី ៦ 

 ១៣១ ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ (២០០៩-២០១៣) រមភកថរបស់សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី  ។ 



 

 

ជំពូកទី៦ ៖ េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និង អនុ សន៍  

១០៦ 

ទំងេនះតូច ស់ េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងសហគមន៍
ដៃទេទៀត) ។ បុ៉ែន្ត តៃម្លៃនផលប៉ះពល់អវជិជមនរយៈ
េពលែវងេទេលើមនុស  និងេសដ្ឋកិចចសងគមៃនករ

ំងទីលំេនថមី របស់សហគមន៍ដៃទេទៀតែដលបន
ចំ យថវកិតិចតួចពីដំបូងេនះ មិន ចលុប
បំបត់ផលប៉ះពល់ទំងេនះបនភ្ល មៗេឡើយ ។ 
បចចុបបននេនះ ្រគួ រភគេ្រចើនេន    អណ្តូ ង រស់េន
កនុងសភព្រកី្រកបំផុត និង្រតូវករករជួយឧបតថមភគំ
្រទែផនកហិរញញវតថុ ពីអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ឬ ពី    
រ ្ឋ ភិបល សំ ប់រយៈេពលេ្រចើនឆន ំេទមុខេទៀត។ 
បញ្ហ សងគមេនទី ំងេនះក៏ជបញ្ហ មួយែដរ េន
េពលែដល្រគួ រជេ្រចើនេនអណ្តូ ង បនវលិ្រតឡប់
មករស់េនទី្រកុងវញិ ែដលភគេ្រចើនជអនកជួលផទះ
េគ ន ក់េន េហើយបនរស់េនកនុងតំបន់មិនេរៀបរយ 
កនុង ថ នភពខងេសដ្ឋកិចច សងគម លំបក និងងយ
រងេ្រគះជងេនមុនេពលៃនករ ំងទីលំេនថមីេទ
េទៀត ។ ទំងអស់េនះ គឺជផលប៉ះពល់អវជិជមន      
រយៈេពលែវង េហើយ មនភពធងន់ធងរេ្រចើនជងករ
េ ះ្រ យបញ្ហ ៃនភព្រកី្រកេនទី្របជំុជនេទ 
េទៀត ។ 

េពលខ្លះ ករបេណ្ត ញេចញ និងករ ំងទី
លំេនថមី ្រតូវបនេគសំ ងេលើេហតុផលតំរវូករខង
ករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចជតិ ក៏បុ៉ែន្តេហតុផលេនះមិន
ពិត្របកដដូចជករអះ ងកនុងករណីទំងអស់េនះ
េទ។  បុ៉ែន្តមនមតិផទុយថ ករអនុវត្តន៍ែបបេនះ មិន
្រតឹមែតរេំ ភចបប់ជតិ ករេប្តជញ ចិត្តេ្រកមសនធិ
សញញ សិទធិមនុស របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបុ៉េ ្ណ ះ
េទ បុ៉ែន្ត ែថមទំង ចេធ្វើឲយខូចដល់កររកីចំេរ ើនែផនក

េសដ្ឋកិចចរយៈេពលែវង និង ទិសេ កត់បនថយភព
្រក្រកីរបស់កមពុជផងែដរ។  ទនទឹមនឹងេនះ ក៏មនករ
េកើនេឡើងៃនភស្តុ ងជបទពិេ ធន៍ ែដលបង្ហ ញ
ឲយេឃើញពីផល្របេយជន៍ខងសងគម និងេសដ្ឋកិចច 
ែដលេកើតមកពីករធនបននូវ សុវតថិភពខងករ
កន់កប់ដីធ្ល ី និងសិទធមិនុស ទក់ទងនឹង ទឹក អនម័យ 
សុខភព ។ល។១៣២   

 ចំេពះមុខៃន ថ នភពែបបេនះ គឺជករ
សំខន់ែដលេគ្រតូវចំ យធនធនចំបច់នន 
េដើមបីេ ះ្រ យផលប៉ះពល់អវជិជមនៃនករ ំង
ទីលំេនថមី េហើយ ក់បញចូ លដំេណើ រករៃនករ ំង
ទីលំេនថមីជចំនុចសំខន់េទកនុងរេបៀប រៈៃនករ
អភិវឌ ន៍ និងករកត់បនថយភព្រកី្រករបស់កមពុជ ។ 
ទនទឹមនឹងនគរបូនីយកមមមនសនទុះខ្ល ំង េសចក្តី្រតូវ
ករឲយមនគំរ ូសំ ប់ករ ំងទីលំេនថមី្របកបេ យ
សមធម៌ និងមន្របសិទធភព ក៏ក្ល យជបញ្ហ បនទ ន់
ផងែដរ ។ េគសងឃឹមថ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ រមួ
ជមួយៃដគូនន នឹងក ងបែនថមពីេលើករអនុវត្ត
ន៍ល្អកនុង្រសុក និងជអន្តរជតិ េដើមបីេធ្វើឲយកន់ែត
្របេសើរេឡើងែថមេទៀតនូវគំរសំូ ប់ករ ំងទីលំេន
ថមី ែដល្រតូវសំ ងមិន្រតឹមែត េលើករគណន
សំណងែបបចេង្អ ត និង សំ ប់រយៈេពលខ្លី និង ករ
កត់បនថយេលើចំ យបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តក៏្រតូវមន
ចកខុវស័ិយទូលំទូ យគិតគូដល់ករ ្ត រេឡើងវញិ 
និង ករអភិវឌ ន៍្របកបេ យនិរន្តរភព ែដលេនះ 
គឺជេគលករណ៍ឈនះ ឈនះ សំ ប់ទំង ជញ ធរ 
និងសហគមន៍យ៉ងពិត្របកដ ។១៣៣ ជំពូកទី ៦

 

១៣២  របយករណ៍អភិវឌ ន៍ជ កលឆន ំ២០០៣, និរន្តរភពៃនករអភិវឌ ន៍កនុងពិភពេ កដ៏ ្វ ប់ៈ កំែនទំរង់ ថ ប័ន, កររកីចំេរ ើនលូត ស់ និង
គុណភពៃនកររស់េន (World Development Report 2003, Sustainable Development in a Dynamic World: Transforming Institutions, Growth, and 
Quality of Life)”, ជំពូកទី៦ ករទទួលបន ភព្របេសើរបំផុតពីទី្រកងុ” ែដលសហករេបះពុមពផ យេ យ ធនគរពិភពេ ក និង េ ងពុមព Oxford 

University Press ។  
១៣៣  សូមេមើល មីែឆល េអម សឺុនី (អីុដ) េសដ្ឋកិចចៃនករ ំងទីលំេនថមីេ យមិនសម្័រគចិត្ត ៖ សំណួរ និងបញ្ហ ្របឈម ( ៉សិុនេ ន ឌីសីុ ៖ ធនគរពិភព
េ ក ឆន ំ១៩៩៩) ។  



 

 

  របយករណ៍េនះ ផ្តល់នូវអនុ សន៍មួយ
ចំនួនសំ ប់ករេ ះ្រ យ។ អនុ សន៍េនះ ក់
េសនើជបឋមជូនេទ ជរ ្ឋ ភិបល ជពិេសស េទ
្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរបូនីយកមម 
និង សំណង់ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង ហិរញញវតថុ 
្រកសួងសុខភិបល (ជពិេសស ជញ ធរ្របយុទធ
នឹងេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍) ក៏ដូចជ ជញ ធរ
ជធនី និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន ។ ករយិល័យ 

OHCHR សងឃឹមថ អនុ សន៍ទំងេនះ ចជួយ
និងជំរញុេលើកទឹកចិត្ត ឲយមនករពិភក ចំបច់
នន េដើមបីបេងកើតេគលនេយបយមួយស្តីពីករ

ំងទីលំេនថមី  ែដលជចកខវុស័ិយេនកនងុឯក រ       
បេ ្ត ះ សនន ឆន ំ២០០២ ស្តីពីយុទធ ្រស្ត
្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយដីធ្លី។ មនករ
សងឃឹមថ អនុ សន៍ទំងេនះភគេ្រចើន មន
្របេយជន៍ និងពក់ព័នធចំេពះអនកផ្តល់ជំនួយ តួអងគ
អភិវឌ ន៍ និង អនកពក់ព័នធឯេទៀតៗ  កនុងករគំ
្រទដល់ដំេណើ រករ និងកមមវធីិមួយចំនួន ដូចបន
គូសបញជ ក់ខងេ្រកមេនះ។ 

១.  ដំេណើ រករមុនករបេណ្ត ញេចញ 
និង កនងុកំឡុងេពលៃនករ ងំទីលំេនថម ី៖ 

  ករបេណ្ត ញេចញ គួរែតអនុវត្តសំ ប់ជ   
មេធយបយចុងេ្រកយបំផុតែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ជំេរ ើស
្រគប់យ៉ងេផ ងេទៀត មនដូចជ ករអភិវឌ ន៍េន
នឹងកែន្លង និងករេធ្វើឲយបនល្អ្របេសើរេឡើងេននឹង
កែន្លង (រមួមន ម ចរ េលខ០៣ ស្តីពីករ
េ ះ្រ យសំណង់បេ ្ត ះ សននេលើដីរបស់រដ្ឋ
ែដល្រតូវបនទ្រនទ នកន់កប់េ យខុសចបប់) គួរ

ែតបនេ្រជើសេរ ើសយកមកអនុវត្តជមុនសិន ។ 

  េ យករសហករជមួយសហគមន៍ែដល 
រងផលប៉ះពល់  អនុម័តែផនករសំ ប់ករ ងំទី
លំេនថមីែដលមនលកខណៈទូលំទូ យ និងមន
តម្ល ភព  េនមុនករបេណ្ត ញេចញ ឬករ ងំទី
លំេនថមី មួយ ។ 

 ធនឲយមនករចូលរមួពី្រគួ រែដលរង
ផលប៉ះពល់ េនកនុងដំេណើ រករេធ្វើែផនករ ទំងេន
មុនេពល ទំងេនេ្រកយេពលៃនករ ំងទីលំេន
ថមី ។ ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍ែដល
រងផលប៉ះពល់ គួរែតមនតម្ល ភព និងមិន្រតូវេធ្វើ
េឡើងេ្រកមករគបសងកត់ ឬករបំភិតបំភ័យេទ ។ 
ករចូលរមួរបស់សហគមន៍ គួរ្រតូវបនធន្រគប់
ដំ ក់កលទំងអស់ៃនករេធ្វើែផនករ ទំងមុន
េពល និងេ្រកយេពលករ ងំទីលំេនថម ី ប់ទំង ៖ 

 ជំេរ ើសេផ ងៗជំនួសឲយករបេណ្ត ញ 
េចញ 

 ទី ំងៃនកែន្លង ំងទីលំេនថមី 

 លំេន ្ឋ ន និង េហ ្ឋ រចនសមព័នធេន
ទី ំងថមី 

 េពលេវ ៃនករបេណ្ត ញេចញ ឬករ
ំងទីលំេនថមី 

 ទទួល គ ល់សិទធិទទួលបនព័ត៌មនរបស់្របជ
ពលរដ្ឋ និងបេងកើតយន្តករផ ព្វផ យព័ត៌មនឲយ
បន្រគប់ ្រគន់ដល់្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់ ។ 

    េនេពលេរៀបចំែផនករ ំងទីលំេនថមី គួរែត

១០៧ 

ជំពូកទី៦ ៖ េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និង អនុ សន៍  

អនុ សន៍  

ជំពូកទី ៦
 



 

 

ជំពូកទី៦ ៖ េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និង អនុ សន៍  

១០៨ 

អនុ សន៍ (បន្ត) 

ជំពូកទី ៦
 

យកចិត្តទុក ក់គិតគូអំពីេសចក្តី្រតូវករជក់ែស្តង និង
ភពងយរងេ្រគះៃនបុគគល ឬ្រកុមមនុស មួយចំនួន 
ដូចជ ជនពិករ អនកផទុកេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ 
្រស្តី និងកុមរ ជេដើម។ គួរែស្វងរកដំេ ះ្រ យ
សម្រសបនិងចំេគលេ ។ េទះជកនុងកលៈេទសៈ 

ក៏េ យមិន្រតូវមនករេរ ើសេអើង និងករ្របកន់ 
ែបងែចកចំេពះអនកផទុកេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍េន
កនុងដំេណើ រករៃនករ ងំទីលំេនថមីេឡើយ ។ 

២. សកមមភពេនកនុងអំឡុងេពលៃន
ករបេណ្ត ញេចញ និងករទទួលបន
ដំេ ះ្រ យ ៖ 

 សកមមភពៃនករបេណ្ត ញេចញ ្រតូវេគរព
ទំង្រសុងចំេពះេសចក្តីត្រមូវខងនីតិវធីិ្រតឹម្រតូវ ដូច
មនែចងកនុងបទ ្ឋ ន សិទធិមនុស អន្តរជតិ ្រសប ម
េគលករណ៍ទូេទស្តីពីភពចំបច់ និងភពសម
ម្រត ។ ជពិេសស   ជញ ធរនន្រតូវផ្តល់ឲយ្រគួ រ
ែដលរងផលប៉ះពល់នូវឱកសពិេ្រគះេយបល់យ៉ង
ពិត្របកដ េជៀស ងករេ្របើ្របស់កំ ំងមិនសម
ម្រត ្រតូវជូនដំណឹងេ យទុកេពលេវ ្រគប់្រគន់ 
និងសមេហតុផល មិន្រតូវេធ្វើករបេណ្ត ញេចញ ជ
ពិេសសេនេពលមន កសធតុ ប់អួរ ឬេនេពល
យប់េឡើយ ្រតូវធនឲយមន និងអនុវត្តករេ ះ
្រ យ មផ្លូវចបប់ េហើយ្របសិនជ ចេធ្វើបន ្រតូវ
ផ្តល់ជំនួយែផនកចបប់ដល់អនកែដល្រតូវករជំនួយេនះ 
េដើមបីែស្វងរកករេ ះ្រ យ មផ្លូវតុ ករ។១៣៤ 

  ធនឲយមនករេគរពយ៉ងមឺងម៉ត់ មនីតិ
វធីិ្រពហមទណ្ឌ  និងចបប់ពក់ព័នធ កនុងករណី មនអំេពើ 

ហឹង េកើតេឡើងរ ង ជញ ធរ និងសហគមន៍ ឬ 
មនករេចទ្របកន់េលើសមជិក ឬតំ ងសហ
គមន៍ ។ 

 ផ្តល់សំណង ែដលមិនែមន្រតឹមែតសំ ប់
ករបត់បង់ដីធ្លី និង គរបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត្រតូវផ្តល់
សំណងផងែដរ    ចំេពះករបត់បង់មុខរបរចិញច ឹម
ជីវតិ ្រពមទំង តំៃលៃនករខតបង់មិនែមនេសដ្ឋកិចច  
ឬ កររខំនេផ ងៗផងែដរ (ឧទហរណ៍ កររះុេរ ើ

គរ ្រទពយសមបត្តិផទ ល់ខ្លួន ករចំ យេលើមុខ
របរ ករបត់បង់ ឬករថយចុះៃន្របក់ឈនួល ឬ
្របក់ចំណូល ជេដើម) ។ 

៣.  លកខខ័ណ្ឌ  និង បទ ្ឋ ន េនកែន្លង
ងំទីលំេនថមី ៖ 

 ធនថ សហគមន៍ទំង យបនទទួល
ព័ត៌មន្រគប់្រគន់ និងបនពិេ្រគះេយបល់ អំពីករ
អភិវឌ ន៍គំេ ងេផ ងៗ ែដលមនេគលេ េធ្វើឲយ
្របេសើរេឡើងដល់លកខខ័ណ្ឌ ៃនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
ដូចជ ករេ្របើ និងករទទួលអតថ្របេយជន៍ពី្របក់
កមចីសំ ប់សង់លំេន ្ឋ ន ឬ ្របេភទផទះែដល្រតូវ
សង់ ។ល។  

 ធនថ បនទ ប់ពីករបេណ្ត ញេចញ សហ
គមន៍ែដល្រតូវបន ងំទីលំេនថមីទំងអស់ ទទួល
បនយ៉ងេ ច ស់នូវកំរតិជីវភពរស់េន្រប ក់ 
្របែហលគន នឹងជីវភពេនមុនករបេណ្ត ញេចញ  
េហើយ្រតូវធនបទ ្ឋ នអបបបរមេន្រគប់កែន្លង 

ងំទីលំេនថមីទំងអស់ េ យមិនគិតពីបទ ្ឋ នៃន
កររស់េនែដលពួកគត់មន េនមុនករបេណ្ត ញ

១៣៤ េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ ៧ ៃនកតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (CESCR)។  



 

 

១០៩ 

ជំពូកទី៦ ៖ េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និង អនុ សន៍  
ជំពូកទី ៦

 

េចញេឡើយ ។ 

 មុននឹងឲយមនករ ងំទីលំេនថមី ្រតូវ យតំ
ៃលអំពីឱកសមនមុខរបរចិញច មឹជីវតិេនកែន្លង

ងំទីលំេនថមី ។ េនេពល យតំៃលរចួេហើយ េបើ
េឃើញថឱកសមនមុខរបរេនះ មនមិន្រគប់
្រគន់ ឬបង្ហ ញថ មន និភ័យ េគ្រតូវពិចរ
េឡើងវញិអំពីេពលេវ  ឬទី ំងៃនកែន្លង ំងទី
លំេនថមីេនះ ឬចត់វធិនករជបនទ ន់ េដើមបីផ្តល់
ដំេ ះ្រ យចំេពះករថយចុះ្របក់ចំណូល ឬ
ករបត់បង់ករងរ និងមុខរបរកនុងរយៈេពលខ្លី និង
បេងកើតកមមវធីិេដើមបីគំ្រទដល់ករចិញច មឹជីវតិរបស់
្រគួ រែដលរងផលប៉ះពល់កនុងរយះេពលមួយ
សម្រសប ។  

 ធនថ ដីឡូតិ៍ និងផទះសែមបងែដលផ្តល់
មនទំហំ និងគុណភពសម្រសប ។ ធនបទ ្ឋ ន
អបបបរមៃនភព្រគប់្រគន់ និងទំហំសមលមមសំ
ប់្រគួ រទំងអស់េ យមិនគិតពី ្របេភទផទះ

សែមបង ែដលពួកគត់មនកន្លងមកេឡើយ ។ ទំហំ
ផទះសែមបងគួរែតមនទំហំ្រគប់្រគន់ និង ផ្តល់នូវ
ភពជឯកជនដល់សមជិក្រគួ រនីមួយៗ និង

ចផ្តល់េ យ ចរស់េនបនេនេពលេកើន
សមជិក្រគួ រ។ កនុងករណីៃន្រគួ រែដលមន
លកខខ័ណ្ឌ ្របេសើរជងបទ ្ឋ នអបបបរមែដលបន
កំណត់ខងេលើ េនមុនេពលៃនករឲយ ំងទី
លំេនថមីេនះ ្រតូវរក បទ ្ឋ នដែដលសំ ប់
្រគួ រទំងេនះ។ 

          ធនថ េស  និង េហ ថ រចនសមពន័ធអបបបរម 
្រតូវបនេរៀបចំឲយមនរចួជេ្រសច មុននឹងមនករ

ំងទីលំេនថមី ប់ទំង េស ទឹក ្អ ត អនម័យ
្រគប់្រគន់ និង្របព័នធបង្ហូរសំអុយ ផទះសែមបង និង   
េហ ថ រចនសមព័នធជមូល ្ឋ ន និងករទទួលបន
េស គំពរសុខភព និងេស អប់រ ំ ។ កិចចខិតខំ
្របឹងែ្របងននគួរ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបីធនថ 
ករសិក របស់កុមរមិនរងនូវកររខំនេ យ រ
ែតករ ំងទីលំេនថមី។  

 ជញ ធរឃំុ/សងក ត់េនកែន្លង ងំទីលំេនថមី 
្រតូវជួយសំរលួផ្តល់ឯក រចំបច់នន ដល់អនក
េបះេឆន តេនកែន្លង ងំទីលំេនថមី  េដើមបីេ្របើ
្របស់សំ ប់ករចុះេឈម ះរបស់ខ្លួន កនុងបញជ ីចុះ
េឈម ះអនកេបះេឆន ត ។ 

 ព្រងឹងកិចចស្រមបស្រមួលរ ង និងកនុង
ចំេ ម ថ ប័នរដ្ឋ និង ្រកសួង/មនទីរនន ប់
ទំង រ ង ជញ ធរជតិ និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន។  
ករេនះសំខន់ជពិេសស ចំេពះករទទួលបន
េស ធរណៈ ដូចជ េស អប់រ ំ និងកិចចគំពរ
សុខភព ( ប់ទំង ករបន្តកិចចគំពរដល់បុគគល
ទំង យែដលផទុកេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍) 
ករេផទរ ឬ ករេចញឯក ររដ្ឋបល ដូចជ 
េសៀវេភ្រគួ រ េសៀវេភ ន ក់េន និង ឯក រ 
សំ ប់េបះេឆន ត និង ករចុះបញជ ីដីធ្លី បនទន់
េពលេវ  ។  

៤. សុវតថិភពខងករកន់កប់ និង
ករចុះបញជ ដីី៖ 

 មុននឹងមនករបេណ្ត ញេចញ មួយ ្រតូវ
ស់ែវងដីធ្លី និង ចុះបញជ ដីីសហគមន៍ែដលរងករ



 

 

ជំពូកទី៦ ៖ េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និង អនុ សន៍  

១១០ 

អនុ សន៍ (បន្ត) 

ជំពូកទី ៦
 

គំ មគំែហងពីករបេណ្ត ញេចញេនះ និងកំណត់អំពី
ថ នភពគតិយុត្តរបស់្រគួ រទំងេនះឲយ្រសប ម

ចបប់ ។  

 ករពរពីករបេណ្ត ញេចញចំេពះ្រគួ រទំង 
យែដលអះ ងថ ពួកគត់មនសិទធិេភគៈ្រសប

ចបប់េលើដីរបស់គត់ មចបប់ភូមិបលឆន  ំ ២០០១  
ខណៈរង់ចំករសំេរចជ ថ ពរអំពីបណ្តឹ ងទមទរ
របស់ពួកគត់ ។ 

 ្របសិនជករដកហូតដីធ្លីមិន ចេជៀស ង
បន និងមនបញជ ក់េហតុផល្រតឹម្រតូវ មផ្លូវចបប់
សំ ប់េ្របើ្របស់ជ្របេយជន៍ ធរណៈ ្រតូវផ្តល់
សំណងសមរមយ និងយុត្តិធម៌ជមុន ដល់េភគី ឬ កមម
សិទធិករ ដូចមនែចងកនុងចបប់ស្តីពីអស មិករណ៍ ។ 
អនកែដលេ្រជើសេរ ើសេទ ំងទីលំេនថមី គួរែតផ្តល់ជូន
គត់នូវប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លីភ្ល មៗ បនទ ប់ពីករ ំងទី
លំេនថមី និងទទួលបនដីែដលបនបំេពញ ម
បទ ្ឋ នអបបបរម ៃនភព្រគប់្រគន់ ឬ ្របសិនជដី
របស់ពួកគត់មុនេពលេធ្វើករដកហូតេនះមនកំរតិ
ស្តង់ ខពស់ជង ្រតូវផ្តល់ជូនគត់នូវដីែដលមនទំហំ 
គុណភពនិងតំៃលេសមើគន  ។ 

  សំរលួដំេណើ រករៃនករធនសុវតថិភពខង
ករកន់កប់ដីធ្លីរបស់្រគួ រ្របជពលរដ្ឋេនកែន្លង

ងំទីលំេនថមី េហើយជពិេសស្រតូវ៖  

 ធនសុវតថិភពខងករកន់កប់ជផ្លូវករ
សំ ប់កែន្លង ំងទីលំេនថមីទំងមូល និងសំ
ប់សហគមន៍ែដលបន ំងទីលំេនថមី 

ឧទហរណ៍ មរយៈករចុះបញជ ទីីកែន្លង

ងំទីលំេនថមីេនះជដីសមបទនសងគមកិចច 
្រសប មអនុ្រកឹតយេលខ១៩ ស្តីពី
សមបទនដីសងគមកិចច ។ 

 ភ្ល មៗបនទ ប់ពីករ ំងទីលំេនថមី ្រតូវ
េចញឲយ្រគួ រនីមួយៗនូវ ឯក រមួយ
ែដលធនសុវតថិភពខងករកន់កប់។ 
ឯក រេនះ ចយកលំនំ មឯក រ
ែដលបនេចញឲយកន្លងមកសំ ប់្រគួ រ 
ែដលបន ំងទីលំេនថមី (សូមេមើល
ឧបសមព័នធទី២) ឬយកលំនំ មកិចចសនយ 
ែដលបន្របគល់ឲយអនកទទួលដីឡូតិ៍ ្រសប

មគំេ ងែបងែចកដីសំ ប់ករអភិវឌ ន៍
េសដ្ឋកិចច និង សងគមកិចច (LASED)។  

 ជញ ធរពក់ព័ន្ឋ គួរបេងកើតនីតិវធីីចុះបញជ ដីី
ជ្របពនធ័ និង ផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធឲិយដល់្រគួ រ្របជ
ពលរដ្ឋ ែដលបន ងំទីលំេនថម៖ី 

   ករចុះបញជ ី និង ករផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធិដី
ធ្លី គួរេធ្វើភ្ល មៗ បនទ ប់ពីករ ំងទីលំេនថមី 
កនុងករណីៃនេភគី និងមច ស់អចលន្រទពយ 
ឬចំេពះករណីៃន្រគួ រដៃទេទៀត បនទ ប់
ពី្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ មួយជក់ ក់ និង 
សម្រសបនិងសីុសង្វ ក់គន  ឧទហរណ៍      
រយៈេពល្របំឆន ំ ( មអនុ្រកឹតយេលខ១៩) 
ឬដប់ឆន ំ ( ម ចរ េលខ០៣ ស្តីពីករ
េ ះ្រ យសំណង់បេ ្ត ះ សនន ែដល
្រតូវបនទ្រនទ នកន់កប់េ យខុសចបប់) 
ចប់ពីៃថង ំងទីលំេនថមី ។  



 

 

១១១ 

ជំពូកទី៦ ៖ េសចក្តីសននិ ្ឋ ន និង អនុ សន៍  
ជំពូកទី ៦

 

  ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ សំ ប់ករផ្តល់ប័ណ្ណ
កមមសិទធដីិធ្លគួីរែតបនយកេទពិភក  
បែនថមេទៀត កនុងចំេ ម ជញ ធរពក់ព័នធ 
និងអនកពក់ព័នធដៃទេទៀត េដើមបីធនភព
សីុសង្វ ក់គន ជមួយនឹង្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ 
និងសុវតថភិពខងករកន់កប់េពញេលញ
សំ ប់្រគួ រែដល ំងទីលំេនថមី ។  

៥. ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ និងេគលេយបយ៖ 

 អភិវឌ បែនថមនូវេគលករណ៍ែណនំទូលំ
ទូ យមួយ េដើមបីែណនំអំពីដំេណើ រករៃនករ    
បេណ្ត ញេចញ និងករ ងំទីលំេនថមី ដូចជ 
េគលនេយបយស្តីពីករ ំងទីលំេនថមី ឬបទ
បញជ សំ ប់េគលេ េនះ ។  

 េគលនេយបយេនះ គួរែតបញចូ លនូវ
បទ ្ឋ នអន្តរជតិ និងករអនុវត្តន៍ល្អ្របេសើរបំផុត 
េហើយកនុងេនះ ប់បញចូ លទំង ធតុផ មួំយចំនួន 
ដូចខងេ្រកមេនះ ៖ 

  េគលករណ៍ែណនំេផ ងៗ ដូចជ ករ
បេណ្ត ញេចញ គួរែតជមេធយបយចុង
េ្រកយបំផុតេហើយ្រតូវែស្វងរកជំេរ ើសេផ ងៗ
ជំនួសឲយករបេណ្ត ញេចញ េហើយ្រគួ រ
ែដល ំងទីលំេនថមី មិន្រតូវបនេគេធ្វើឲយ
ធ្ល ក់េទកនងុ ថ នភព ្រកក់ជងមុនេពល 
បេណ្ត ញេចញេឡើយ និងករចូលរមួរបស់
សហគមន៍ គឺជករសំខន់ចំបច់ ។  

  ករករពរែផនកនីតិវធីិសំ ប់ដំេណើ រករ
េធ្វើែផនករេនមុនករបេណ្ត ញេចញ ប់

ទំងករខិតខំរះិរកជំេរ ើសេផ ងៗឲយអស់ពី
លទធភពេដើមបីជំនួសឲយករបេណ្ត ញេចញ 
ករពិេ្រគះេយបល់ និង ករទទួលបន
ព័ត៌មន្រគប់្រគន់ ។ 

 ករករពរែផនកនីតិវធីិ េនអំឡុងេពលៃន
ករបេណ្ត ញេចញ ។ 

 ករករពរេភគី និងកមមសិទធិករ ពីករ
ដកហូតដីធ្ល ី (អស មិករណ៍) េ យខុស
ចបប់ ឬករបេណ្ត ញេចញេ យខុសចបប់ ។ 

 និយមន័យៃនបទ ្ឋ នអបបបរមសំ ប់
កែន្លង ំងទីលំេនថមី ។ 

 យន្តករននសំ ប់ស្រមបស្រមួលរ ង
ជញ ធរជតិ និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន ។  

៦. ភពចេន្ល ះ្របេ ងកនុងករ
្រ វ្រជវ និងភស្តុ ង ៖ 

 េធ្វើករ្រ វ្រជវជបែនថមអំពីផលប៉ះពល់
ៃនករបេណ្ត ញេចញ ឬករ ងំទីលំេនថមីេទេលើ
សុខភពផ្លូវចិត្តៃន្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ និងអំពី
ឧបបត្តិេហតុ និងករេកើតមនអំេពើហឹង កនុង្រគួ រ
េនកនុងចំេ ម្រគួ រ្របជពលរដ្ឋែដល ំងទី
លំេនថមី ។  

 េធ្វើករ យតំៃលអំពី ថ នភពេសដ្ឋកិចច
សងគមៃន្រគួ រទំង យ ែដលបនសំេរចចិត្ត
ទទួលយកសំណងជលុយកក់ជំនួសឲយករ ំងទី
លំេនថមី េដើមបីសំគល់អំពី និភ័យៃនភពងយ



 

 

 

 រងេ្រគះ និងភព្រកី្រក ។ 

 យតៃម្លអំពីក្រមិតៃន្របក់បំណុល និងករ
សងបំណុល កនុងចំេ មសហគមន៍ែដលបន ងំទី
លំេនថមី។ 

៧. េ ះ្រ យចំេពះេសចក្តី្រតូវករ
េនកែន្លង ងំទីលំេនថមែីដលមន្រ ប់៖ 

  ធន ឬ េធ្វើឲយបនល្អ្របេសើរេឡើងដល់ ផទះ
សែមបង ដល់ករទទួលបនទឹក ្អ ត និង អនម័យ សំ
ប់្រគួ រទំងអស់ែដលរស់េន អណ្តូ ង  ្រតពំង

អញច ញ ភូមិ្រសះេពធិ (េខត្តក ្ត ល) អូរកមពុជ 
(េខត្ត្រពះសីហនុ) និងេនកែន្លង ំងទីលំេនថមីេផ ងៗ
េទៀតែដល្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ្រតូវករជចំបច់បំផុត 
េ យេធ្វើករសហករជមួយសហគមន៍ែដលរងផល
ប៉ះពល់ ។ 

  េធ្វើជំេរឿន្របពលរដ្ឋេនអណ្តូ ង េដើមបី ចឲយ
ដឹងអំពីចំនួនពិត្របកដៃនអនករស់េនទីេនះ មុននឹង
បន្តអនុវត្តគំេ ងលំេន ្ឋ ន េហើយេសចក្តីជូនដំណឹង
្រតូវមនរយៈេពល្រគប់្រគន់ េដើមបីឲយ្រគប់្រគួ រទំង
េនះមនវត្តមនេនទី ងំេនះ េនេពលចុះេធ្វើជំេរឿន ។ 

  ជញ ធរថន ក់ជតិ និងអជញ ធរេខត្ត្រពះសីហនុ 
គួរផ្តល់ដីធ្លី្រគប់្រគន់ (ដីកសិកមម និងដីលំេន ្ឋ ន) និង
ផទះសែមបងដល់្រគួ រ្របជពលរដ្ឋេនសហគមន៍

ព នេឆះ ែដលពួកគត់្រតូវបនបត់បង់ដីធ្លី ំងពីឆន ំ
២០០៧ មក។ 

  េធ្វើករ យតំៃលអំពីកំរតិៃនសន្តសុិខេសប ង 
និង របូតថមភរបស់្រគួ រ្របជពលរដ្ឋេនកែន្លង

ំងទីលំេនថមីទំងអស់។ ពិនិតយេមើលអំពីកំរតិៃន
េសចក្តី្រតូវកររបស់្រគួ រទំងេនះ ខងេសប ង

រ និងខងករឧបតថមភករចិញច ឹមជីវតិ ។ 

 ជញ ធរពក់ព័ន្ឋ េ យមនកិចចសហករ
ជមួយអនកផ្តល់េស សំខន់ៗ និង ជញ ធរ្រកុង គួរ
េធ្វើករ យតំៃលអំពីេសចក្តី្រតូវករ និង ភពងយរង
េ្រគះៃន្រគួ រែដលផទុកេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ 
ែដលបចចុបបននកំពុងរស់េន មកែន្លង ងំទីលំេនថមី
ននេន ជធនីភនេំពញ េដើមបីធនឲយមនករពិនិតយ 
ពយបល កិចចគំពរសុខភព និង វធិនករកត់
បនថយផលប៉ះពល់ឲយបនសម្រសប។ 

៨. ករ កលបងបេងកើតជគំរមួូយៃន
ករ ងំទីលំេនថមីេនកមពុជ ៖ 

 គំេ ង កលបងមួយគួរ ច្រតូវបនបេងកើត
េឡើង និងអនុវត្តរមួគន េ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
និងៃដគូអភិវឌ ន៍នន េ យេ្របើ្របស់អនុ សន៍
ទំង យែដលបនផ្តល់កនុងករសិក េនះ េគល
ករណ៍ែណនំជអន្តរជតិ និងករអនុវត្តន៍ែដលល្អ
្របេសើរបំផុត និងបទពិេ ធន៍ពីសហគមន៍អភិវឌ ន៍
មនជ័យ និង សហគមន៍ទួលសំបូរ ។   គំេ ង ក
លបងេនះ ចេផ្ត តេលើករ ងំទីលំេនថមៃីនសហគមន៍
មួយ េ យែផ្អកេលើមូលេហតុៃនផល្របេយជន៍  

ធរណៈ ។  

អនុ សន៍ (បន្ត) 

១១២ 



 

 

A 

 

 

ែផនកេនះមនឧបសមព័នធចំនួន៣ ទក់ទងនឹងករសិក េនះ ៖ 

 ឧបសមព័នទី១៖ េសចក្តីសេងខបៃនករណីទំង យែដលបនសិក  េទ មទីកែន្លង ងំទីលំេនថមី 

 ឧបសមព័នធទី២៖ ឯក រេចញផ្តល់ឲយអនក ងំទីលំេនថមីេដើមបីទទួល គ ល់កមមសិទធិ  

 ឧបសមព័នធទី៣៖ ឯក រេយង 

ឧបសមព័នធ  

១១៣ 



 

 

ឧបសមព័នធ  

១១៤ 

កែន្លង ងំ
ទីលំេនថមី/ 

 ទីកែន្លង 

ចំនួន
្រគួ រ េន
ទី ងំថមី 

ទីកែន្លងមុន
ករ ងំទី
លំេនថមី និង
ចំនួន្រគួ រ 

កលបរេិចឆទ
ៃន ករបេណ្ត
ញេចញ ឬ 
ករ ងំទី
លំេនថមី 

ដំេណើ រករៃនករបេណ្ត ញេចញ/ករ ងំទីលំេនថមី និង
ថ នភពទី ងំ 

ជធនីភនំេពញ  

អភិវឌ ន៍មន
ជ័យ (េ ថ 
“េវង េ្រសង ” ) 

េនជិតផ្លូវេវង 
េ្រសង កនុង
សងក ត់សទឹង
មនជ័យ ខ័
ណ្ឌ មនជ័យ 

  

១២៩ ្រគួ រ ១២៩ ្រគួ រ េន
េលើផ្លូវជិត ថ ន
ទូតចិន កនុង
សងក ត់ទួល 

្វ យៃ្រព           
ខ័ណ្ឌ ចំករមន 

ករ ំងទី
លំេនថមីជ
ផ្លូវករ េន
ៃថងទី ២០ ែខ
មក  ឆន ំ
១៩៩៩ 

ពិធីសេមភ ធ
ក់ឲយេ្របើ

្របស់ជផ្លូវ
ករៃនទី

ំងថមីេនះ 
កនុង ែខេម

 ឆន ំ
២០០០ 

សវ  ៖ បនទ ប់ពីករពយយមបេណ្ត ញេចញេ យមិនបន្របកសឲយដឹង
ជមុន កនុង ឆន ំ ១៩៩៦ ករចរចបនេធ្វើេឡើងរ ង ជញ ធរ្រកុង និង ជញ ធ
រមូល ្ឋ ន និងសហគមន៍ េដើមបី ែស្វងរក ជំេរ ើសេផ ងពីករបេណ្ត ញេចញ 
។ គំេ ង ំងទីលំេនថមីមួយ ្រតូវបន្រពមេ្រព ង ។ 

ករ ំងទីលំេនថមី ៖ កែន្លង ំងទីលំេនថមី ្រតូវបនសហគមន៍េ្រជើសេរ ើស
យក សថិតេនជិតទី ំងចស់របស់ពួកគត់ ។ ករ ំងទីលំេនថមីេនះមន
ករចូលរមួពីសហគមន៍ េ យមនកិចចសហករជមួយ  អងគករេ្រករ ្ឋ ភិ
បល និងមជឈមណ្ឌ លសហ្របជជតិ េដើមបីលំេន ្ឋ ន និង កនុង្រកបខ័ណ្ឌ
េពលេវ មួយសម្រសប ។ កិចច្រពមេ្រព ងេនះបនេធ្វើេ យ ភគីពក់ពនធ័ 
េផ ងៗ: ជធនីភនំេពញេប្តជញ ទិញដី  មជឈមណ្ឌ លសហ្របជជតិ
េដើមបីលំេន ្ឋ ន ចំ យេលើករចក់ដីបំេពញ និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ។ 

សហព័នធ មគគីភព សហគមន៍ អនក្រកី្រកកនុងទី្រកុង (SUPF) ជួយខងករ
ស្រមបស្រមួលសហគមន៍។ មូលនិធិអភិវឌ ន៍ កត់បនថយភព្រកី្រកកនុងទី
្រកុង (UPDF) ផ្តល់ឥណទនផទះ និង អងគករដៃទេទៀត ផ្តល់ជំនួយ ែផនក
បេចចកេទសស្រមប់រចនប្លង់ និង ងសង់លំេន ្ឋ ន។ 

ទី ំង ៖ ្រគួ រទំងេនះបនេទ ំងទីលំេនថមី េនតំបន់អភិវឌ ន៍មន
ជ័យ េនេពលែដល ករងរេលើេហ ថ រចនសមព័នធចំបច់មួយចំនួន (ផ្លូវ
ថនល់ ្របព័នធលូបង្ហូរទឹក ្របព័នធទឹក នម័យ) ្រតូវ បន ងសង់ចប់សព្វ
្រគប់ ។  ្រគួ រទំងេនះ ្រតូវបនផ្តល់ យនូវ ដីនិងលំេន ្ឋ នសមរមយ។ 
សហគមន៍េនះ្រតូវបនតភជ ប់េទនឹងប ្ត ញផគត់ផគង់ទឹករដ្ឋ កនុងឆន ំ២០០៥ 
េហើយនិងប ្ត ញអគគិសនីរដ្ឋកនុងឆន ំ ២០០៧ ។ ឱកស្របកបរបរចិញច ឹម
ជីវតិ របស់ពួកេគមនមន ភពល្អ្របេសើរ និងមន លទធភពេ្របើ្របស់
បនេហ ថ រចនសមព័នធ និងេស ធរណៈេផ ងៗ។ 

[សូមេមើលផងែដរ ្របអប់េលខ៧ ស្តពីីសហគមន៍អភិវឌ ន៍មនជ័យ] 

    
 

        ងបន្តទំព័របនទ ប់  

ឧបសមព័នទី១៖ េសចក្តីសេងខបៃនករណីទំង យែដលបនសិក  *  

ឧបស
មព័នធ  

* មេខត្ត និង មលំ ប់អក រ 



 

 

១១៥ 

ឧបសមព័នធ  
ឧបស

មព័

អណ្តូ ង 

ភូមិអណ្តូ ង 

សងក ត់េគក
រក ខ័ណ្ឌ
ដេងក រ 

មករប៉ន់
ម ន ្រគួ រ 

្របជពលរដ្ឋ 
ែដលបចចុបបនន 
កំពុងរស់េន ភូមិ
អណ្តូ ង មន
ចំនួន     ែ្រប
្របួលពី    ៨០០ - 
១៨០០ ្រគួ រ 

្របជពលរដ្ឋ 
្របមណជ ៦០០
្រគួ រ ែដលភគ
េ្រចើនជអនកជួល
ផទះ េនតំបន់
សំបុកចប កនុងភូមិ 
១៤  េន មដង 
ទេន្លប ក់ កនុង
សងក ត់ ទេន្លប

ក់ ខ័ណ្ឌ ចំករ
មន 

  

៦ មិថុន ២០០៦ 

  

សវ  ៖ កនុងឆន ំ២០០០ និង ២០០១ េ យ រមនអគគីភ័យបនដុតបំផ្ល ញ
ផទះសែមបងរបស់ ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ េនែផនកខ្លះៃនទី ំងកនុងសងក ត់ទេន្ល     
ប ក់ ែដលេគេ ថ សំបុកចប កនុងភូមិ ១៤  េទើប្របជពលរដ្ឋ
្របមណជ ៣៥០០ - ៤០០០ ្រគួ រ ្រតូវបនេគឲយេទ ំងទី លំេនថមីេន
ខ័ណ្ឌ ដេងក រ និងខ័ណ្ឌ ឫស ីែកវ ។ បុ៉ែន្ត្រគួ រជេ្រចើនបនវលិ្រតឡប់មក
សំបុក ចបវញិ េហើយ ន ក់េនកនុងតំបន់មិនេរៀបរយេនះ។ កនុងែខឧសភ 
ឆន ំ២០០៦ ្របជពលរដ្ឋ ្របមណជ ១៥០០ ្រគួ រ (មច ស់ផទះ និង អនកជួល
ផទះ) រស់េនតំបន់សំបុកចប ។ 

បនទ ប់ពីមនករបេណ្ត ញេចញ ្របជពលរដ្ឋជមច ស់ផទះេនសំបុកចប េន
េដើមែខឧសភ ឆន ំ២០០៦ និងករបំផ្លិចបំផ្ល ញផទះសែមបងទំងអស់េហើយ
េនះ អនកជួលផទះបនបន្តរស់េន តំបន់សំបុកចប េ យគម នទីជ្រមក។ អងគ
ករេ្រករ ្ឋ ភិបលមួយចំនួន ្រតូវបនេគ ងំ មិនឲយចូលែចកជំនួយ
មនុស ធម៌។ 

ករបេណ្ត ញេចញ ៖ េន្រពលឹម ៃថងទី៦ ែខមិថុន កមមករ្រកុមហុ៊ន សួរ ្រសុ៊ន 
េ យមន វត្តមន ៃនកំ ំងនគរបល្រកុង និងកង ជ វធុហតថ ្របមណ
ជ១០០០នក់ ្រប ប់ េ យ វធុែវង ខ្លី ដំបងឆក់ របំងមុខ ករពរឧសម័ន 
និងេ្រគ ងឧបករណ៍ករពរកុបបកមម បនេធ្វើករបេណ្ត ញអនកភូមិេចញ ។ េគ
មិន បនទុកេពលេវ ្រគប់្រគន់ឲយ ្របជពលរដ្ឋទំងេនះ េរៀបចំវចិខចប់
របស់របរផទ ល់ខ្លួនេឡើយ ។ 

្របជពលរដ្ឋ្របមណជ ៦០០ ្រគួ រ ្រតូវបនេគយកេទ ក់េនេលើទី
លមួយកែន្លង េនអណ្តូ ង (ដីរបស់ ជធនីភនំេពញ)  េនេពល

ជមួយគន េនះែដរ មន្រគួ រ្របជពលរដ្ឋខ្លះ បនេនេលើដីកមមសិទធិឯក
ជនសថិតេនជប់ទីេនះ ។ 

ចំនួន ៖ េនកនុងអំឡុងេពលបុ៉នម នៃថងមុនករបេណ្ត ញេចញេនះ មនមនុស
បែនថមេទៀតមកពី កែន្លងេផ ងៗកនុង ជធនីភនំេពញ ឬមកពីទីឆង យបនមក

ំងទីលំេន េនសំបុកចប េ យសងឃឹម ថនឹងបនទទួលដីឡូតិ៍ ។ 
េ្រកយពីករេទ ំងទីលំេនថមីេនអណ្តូ ង មន្របជពលរដ្ឋជេ្រចើនបន 
បន្តចូលេទ ំងទីលំេនទីេនះ ។ 

ទី ំង ៖ េនេពល ំងទីលំនីថមី ទី ំងេនះខ្វះលកខណៈជជ្រមក េហ ថ
រចនសមព័នធ ជមូល ្ឋ ន េស ផគត់ផគង់ទឹក ឬ អនម័យ និងេស ចំបច់
េផ ងេទៀត ។ នម័យសម្រសប ្របព័នធលូបង្ហូរទឹក និងទឹកសំ ប់េ្របើ
្របស់្រគប់្រគន់ េនែតខ្វះខតរហូតបចចុបបនន ។ 

្រគួ រទំងេនះ ជួប្របទះករលំបកកនុងជីវភពរស់េន និងមនឱកសតិច
តួចសំ ប់្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ ។ លំេន ្ឋ នេនមិនទន់មន្រគប់្រគន់សំ
ប់្រគួ រភគេ្រចើន។ [សូមេមើល្របអប់ េលខ៩ ៖ បញ្ហ គំេ ងលំេន ្ឋ ន

េនអណ្តូ ង] 

 មនករពឹងែផ្អកខ្ល ំងេលើអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល(NGOs) ចំេពះជីវភព
រស់េន ករែថទំសុខភព េសប ង រ និងករអប់រកំនុងកំរតិខ្លះ ។ 

កែន្លង ងំ
ទីលំេនថមី/ 

 ទីកែន្លង 

ចំនួន
្រគួ រ េន
ទី ងំថមី 

ទីកែន្លងមុនករ 
ងំទីលំេនថមី 

និងចំនួន្រគួ រ 

កលបរេិចឆទ
ៃន ករបេណ្ត
ញេចញ ឬ 
ករ ងំទី
លំេនថមី 

ដំេណើ រករៃនករបេណ្ត ញេចញ/ករ ងំទីលំេនថមី និង
ថ នភពទី ងំ 



 

 

ឧបសមព័នធ  

១១៦ 

កែន្លង ងំ
ទីលំេនថមី/ 

 ទីកែន្លង 

ចំនួន
្រគួ រ េន
ទី ងំថមី 

ទីកែន្លងមុនករ 
ងំទីលំេនថមី 

និងចំនួន
្រគួ រ 

កលបរេិចឆទ
ៃន ករបេណ្ត
ញេចញ ឬ ករ

ងំទីលំេនថមី 

ដំេណើ រករៃនករបេណ្ត ញេចញ/ករ ងំទីលំេនថមី និង ថ ន
ភពទី ងំ 

ជធនីភនំេពញ (បន្ត) 
ដំ ក់្រតយឹង 
(េ    “ បូរ ី
សន្តិភព ២ ” ) 

កនុងភូមិ
ដំ ក់្រតយឹ
ង សងក ត់េចម
េច ខ័ណ្ឌ  
ដេងក រ 

  

មច ស់ផទះចំនួន
៩១ ្រគួ រ 
បនទទួលផទះ 
មន ក់មួយែល្វង
ពី ្រកុមហុ៊ន 
7NG ចំែណក
អនក ឯេទៀត 
(េ្រចើន ជង 
៣៣០ នក់) 
្រតូវេគ ទុកឲយ
េនេលើ ចិេញច ើម
ថនល់ 

 េនៃថង បេណ្ត ញ
េចញមន្របជ
ពល រដ្ឋ េ្រចើន
ជង ៤០០ 
្រគួ រ (មច ស់ ផទះ 
១៥០  និង
្របមណ ២០០ 
នក់ ជ មច ស់ស្ត
ង់ ឬ ជីវករ និង 
អនក ជួលផទះ ែដល
េគ មិនដឹងចំនួន
ពិត ្របកដ) េន 
តំបន់ដី្រកហម 
សថិតកនុងសងក ត់
ទេន្លប ក់ 

ខ័ណ្ឌ ចំករមន 

 ចំនួន្រគួ រ សរបុ 
ពីដំបូង មន 
១.៤៦៥ (មច ស់
ផទះ) េយង ម 
សថិតិផ្លូវករ 

  

  សវ  ៖ អនកភូមិដី្រកហមបនរស់េនកនុងសងក ត់ទេន្លប ក់ ំងពីេដើម
ទសវត រឆ៍ន ំ១៩៩០។ ្រគួ រជេ្រចើនបន ក់ពកយសំុប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លី មរ
យៈ្របព័នធចុះបញជ ី ច់េ យដំុ បុ៉ែន្ត ពកយសំុរបស់ពួកគត់មិន្រតូវបនពិនិតយ
សំេរច្រគប់្រគន់េទ ។ កនុងឆន ំ២០០៣ គណៈរដ្ឋម្រន្តី បន្របកសថ ទី ំងដី
្រកហម គឺជសមបទនដីសងគមកិចច ។ កនុងករេ ះដូរសំ ប់ករ អភិវឌ ន៍េន
នឹងកែន្លង ជញ ធរបនចត់ែចងេ យមនករេរៀបចំ ករែចករែំលកដី 
ជមួយ ្រកុមហុ៊នឯកជន 7NG ។  កនុងឆន ំ ២០០៥ ្រកុមហុ៊នេនះបនចុះកិចច
សនយមួយ ជមួយតំ ង សហគមន៍ និង ្របធនភូមិ េ យយល់្រពមឲយ
្រកុមហុ៊ន 7NG សង់ផទះែល្វង ឲយសហគមន៍េន ដំ ក់្រតយឹងជថនូរនឹងដីេន
តំបន់ដី្រកហម។ កិចចសនយេនះ ្រតូវបន្រគួ រភគេ្រចើនេន ដី្រកហម្រចន
េចល េ យពួកេគេ្រជើសេរ ើសអនកតំ ងថមី និងទមទរេ យ េមឃភព
កិចចសនយេនះ។ 

ចប់ ំងពី ែខសី  ឆន ំ២០០៦មក  អនកភូមិ ទទួលរងករគបសងកត់េ យចក
េចញ ពីតំបន់ ដី្រកហម ។  េយងសថិតិផ្លូវកររបស់ ្រកុងភនំេពញ គិត្រតឹម
ែខកុមភ ឆន ំ២០០៨ មន ្របជពលរដ្ឋចំនួន ១.៣៧៤ ្រគួ រ  (្រតូវជ ៩៣ភគ
រយ) ៃនចំនួនសរបុ បនយល់្រពម និងេផទរលំេន ្ឋ នេចេញពីដី្រកហម ។ 
្រគួ រែដលេនសល់ បនបន្តរស់េន េលើដី្រកហម រហូតដល់ៃថងបេណ្ត
ញេចញ ។ 

ករបេណ្ត ញេចញ ៖ កនុងឆន ំ២០០៨ ជធនីភនំេពញ បនបេងកើនករចរច
េលើ្របក់ សំណងរ ង្រកុមហុ៊ន 7NG និងអនកភូមិ ។ េនេដើមែខមក  ឆន ំ
២០០៩ ករចរចេនះ្រតូវបន បញឈប់ភ្ល មៗេ យមិនមនករពនយល់អំពីមូល
េហតុេឡើយ។ 

ករករពរខងនីតិវធីិមិន្រតូវបនេគេគរព ។ េនយប់ និងេន្រពឹក្រពលឹម ៃថងទី
២៣ – ២៤ ែខ មក  ឆន ំ២០០៩ នគរបល កង ជ វធុហតថ និងកមមករ្រកុមហុ៊ន
បនេធ្វើករបេណ្ត ញអនកភូមិ េចញ ។ ពួកេគបនេ្របើ្របស់កំ ំង េដើមបីបេណ្ត
ញ្របជពលរដ្ឋ និង េ្របើ្របស់េ្រគ ងយន្ត ធុនធងន់េដើមបី ឈូសកំេទចផទះសែមបង 
។ នគរបល និងសមជិកសហគមន៍បនប៉ះទងគិចគន  ែដលប ្ត លឲយមនុស
យ៉ងតិច ១៨ នក់ ្រតូវរងរបួស ។ 

ទី ំង ៖ េនដំ ក់្រតយឹង មនែតមច ស់ផទះ ៩១ ្រគួ របុ៉េ ្ណ ះ ែដល្រកុម
ហុ៊ន 7NG និង  ជធនីភនំេពញទទួល គ ល់  េហើយបនទទួលផទះែល្វង 
។ ្រគួ រជេ្រចើន   បនត្អូញែត្អរអំពីភពមិនសមយរមៃនផទះែល្វង ែដលេគកំពុង
ែតរស់េន និងករខ្វះ្របក់ចំណូល និងឱកស្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ ។ 

មច ស់ផទះដៃទេទៀត ក៏ដូចជ ជីវករ និងអនកជួលផទះ ្រតូវបនេគទុកឲយេន ម
ចិេញច ើមថនល់ ។ ពួកគត់បនរស់េនកនុងជ្រមកបេ ្ត ះ សនន េ យមិនមន
ទឹកេ្របើ្របស់ និង នម័យ ឬេស មូល ្ឋ ន រហូតដល់ េពលពួកេគផ្ល ស់េទទី

ំងថមីេនេខត្តក ្ត ល។ 

[សូមេមើលខងេ្រកម ភូមិ្រសះេពធិ េខត្តក ្ត ល] 

     

        ងបន្តទំព័របនទ ប់  

ឧបសមព័នទី១ ៖ េសចក្តីសេងខបៃនករណីទំង យែដលបនសិក  *  

ឧបស
មព័នធ  



 

 

១១៧ 

ឧបសមព័នធ  
ឧបស

មព័នធ  

កែន្លង ងំ
ទីលំេនថមី/ 

 ទីកែន្លង 

ចំនួន
្រគួ រ េន
ទី ងំថមី 

ទីកែន្លងមុន
ករ ងំទី
លំេនថមី និង
ចំនួន្រគួ រ 

កលបរេិចឆទ
ៃន ករបេណ្ត
ញេចញ ឬ 
ករ ងំទី
លំេនថមី 

ដំេណើ រករៃនករបេណ្ត ញេចញ/ករ ងំទីលំេនថមី និង
ថ នភពទី ងំ 

ទួលសំបូរ 

ភូមិទួលសំបូរ 
សងក ត់ៃ្រព
ែវង 

ខ័ណ្ឌ ដេងក រ 

្រគួ រសរបុ 
២៨០ - ២៩០ 

៤៥ ្រគួ រ កនុង
េនះមន  ៤២ 
្រគួ រ ែដលមន 
សមជិក ្រគួ រ
ផទុក េមេ គេអដ
ស៍/ជមងឺេអដស៍ 
េនបូរកីី  កនុង
សងក ត់ ល វង់ ខ័
ណ្ឌ  ៧ មក  

២០០ ្រគួ រ 
បន ំងទី
លំេនថមីកនុងឆន ំ 
១៩៩៩/២០០០ 
(មិនែមនជ កមម
វតថុៃនករ សិក
េនះេទ) 

៣៩ ្រគួ រ បន
ំងទីលំេនថមីកនុង

ឆន ំ ២០១០ (មិន
ែមនជកមមវតថុៃន
ករសិក េនះ
េទ* ) 

ៃថងទី១៨ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៩ 
(២១ ្រគួ រ) 

ែខកកក  ឆន ំ២០០៩ (២៤ 
្រគួ រ) 

  

សវ  ៖  ទី ំងបូរកីី  គឺជកមមវតថុៃនករេរៀបចំែបងែចកដីរ ង
ជធនីភនំេពញ ្រកុមហុ៊នផនីមិច និងសហគមន៍ េ យេហតុេនះ មច ស់

ផទះែល្វង និងអនកជួលផទះរយៈេពលែវង ទំងអស់ ្រតូវទទួលបនផទះមួយ
ែល្វង កនុង គរថមី ែដល្រកុមហុ៊នបនសនយ ងសង់ ។ កនុង ឆន ំ២០០៧ 
្របជពលរដ្ឋ ២១ ្រគួ រែដលផទុកេមេ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ ្រតូវបនេគ 
បេណ្ត ញេចញពីផទះែល្វងរបស់ខ្លួន េហើយបន ផ្ល ស់េទ រស់េនកនុង
ជ្រមកបេ ្ត ះ សននមួយ េ ថ “ផទះេខៀវ ”  េ យេគមិនបនផ្តល់លទធ
ភពឲយពួកគត់បនេធ្វើសមភ សន៍និងពិនិតយ យតំៃល េដើមបីសំេរចអំពី
សិទធិ ទទួលផទះែល្វងេឡើយ ។ កនុងឆន ំ ២០០៨ មន្របជពលរដ្ឋេ្រចើនជង 
៤០ ្រគួ រ ែដលផទុកេម េ គេអដស៍/ជមងឺេអដស៍ េនបូរកីី  ប់ទំង
្របជពលរដ្ឋ២១្រគួ រេទៀត ែដល ន ក់េន “ផទះេខៀវ” មនករសនយពី 

 ជធនីភនំេពញ និង សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី ថនឹងផ្តល់ដីឲយពួក
គត់ េ យសនមត់ថ កនុងចំេ មពួកគត់ មិនមននរ មន ក់ ្រតូវ
ទទួល បនផទះែល្វងេនបូរកីី េឡើយ។ ជធនីភនំេពញបន
្របគល់ដីឡូតិ៍ឲយពួកគត់ េន ទួលសំបូរ េហើយេ្រកយមក បនយល់្រពម

ងសង់ ទីជ្រមកេនទី ំងេនះ ។ 

ករ ំងទីលំេនថមី ៖ េនៃថងទី១៨ ែខមិថុន ឆន ំ២០០៩ ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ
ែដលរស់េនកនុង “ផទះេខៀវ” ្រតូវបនេគឲយរះុេរ ើេទេនតំបន់ទួលសំបូរ 
េ យមនករគំ្រទពី ជញ ធរមូល ្ឋ ន។  កនុងែខកកក  ្របជពលរដ្ឋេន
សល់្របែហលជ ២០ ្រគួ រ ែដលបនេសនើសំុដីេទនយករដ្ឋ ម្រន្តី ក៏
្រតូវបនេគឲយេទ ំងទីលំេនថមីេនទួលសំបូរផងែដរ ។ 

ទី ំង ៖ ្រគួ រនីមួយៗ្រតូវបនេគែបងែចកផទះែល្វងតូចមួយ កនុង គរ
្របក់ស័ងកសី ែដល ជធនីភនំេពញបន ងសង់។ បង្ហ ញឲយ
េឃើញចបស់ភ្ល មៗថ គរទំងេនះមិន ្រគប់លកខណៈេទ និងបនគំ ម
កំែហងដល់សុខភព និងសន្តិសុខ ។ មនបញ្ហ ខងសន្តិសុខេសប ង និង
ករទទួលបនកិចចគំពរសុខភព ក៏ដូចជេធ្វើេ យ េ ចេករ ្តិ៍េឈម ះ 
(សទីកម៉) ។ 

 កិចចសហករគន កនុងចំេ ម ជញ ធរជតិ និង ជញ ធរ្រកុង ទីភន ក់ងរអងគ

ករសហ្របជជតិ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលបននំឲយ ថ នភពខង

លំេន ្ឋ ន និងជីវភពរស់េនរបស់្រគួ រទំងេនះមនលកខណៈល្អ

្របេសើរេឡើង ។ 

*  ្របែហល២០០ ្រគួ រែដលបន ំងទីលំេនថមីេ យសន្តិវធីិកនុងឆន ំ១៩៩៩-២០០០។ ពួកេគភគេ្រចើនមកពីសងក ត់បឹង
ស ង ទួលេគក និងតំបន់ពួកឬស ី កនុងខ័ណ្ឌ មនជ័យេនេដើមឆន ំ២០១០ និងមន ៣៩្រគួ របនសម័្រគចិត្តផ្ល ស់ទី
លំេនពី្រចំងទេន្លេនខ័ណ្ឌ ឬស ីែកវមករស់េនទួលសំបូរ (សូមេមើល្របអប់េលខ១៤) 



 

 

ឧបសមព័នធ  

១១៨ 

កែន្លង ងំ
ទីលំេនថមី/ 

 ទីកែន្លង 

ចំនួន
្រគួ រ េន
ទី ងំថមី 

ទីកែន្លងមុន
ករ ងំទី
លំេនថមី និង
ចំនួន្រគួ រ 

កលបរេិចឆទ
ៃន ករបេណ្ត
ញេចញ ឬ 
ករ ងំទី
លំេនថមី 

ដំេណើ រករៃនករបេណ្ត ញេចញ/ករ ងំទីលំេនថមី និង
ថ នភពទី ងំ 

ជធនីភនំេពញ (បន្ត) 
្រតពំង
អញច ញ 
កនុងភូមិ្រតពំង
អញច ញ 
សងក ត់្រតពំង
្រក ំង ខ័ណ្ឌ
ដេងក រ 
  

ម
កំណត់េហតុ
ផ្លូវករមន 
១៤៣៧ 
្រគួ រ 
  
មករប៉ន់ 
ម ន 

បចចុបបននេនះ
មន ្របជ
ពលរដ្ឋ 
៧០០ - 
៨០០ 
្រគួ រ រស់
េនជ អ
ចិៃ្រន្តយ៍េន
ទី ំងេនះ 

្របជពលរដ្ឋ ជង 
១០០០ ្រគួ រ
ែដល ជមច ស់
ផទះេន 
សំបុកចប កនុង
ភូមិ ១៤ សងក ត់ 
ទេន្លប ក់               
ខ័ណ្ឌ ចំករមន 
  

្របជពលរដ្ឋ តិច
ជង២០០ ្រគួ រ
មកពី កែន្លងេផ
ងៗ (មិនែមនជ 
កមមវតថុៃនករ
សិក េនះេទ)* 

១-៥ ឧសភ ២០០៦ សវ  ៖ មន្របជពលរដ្ឋេ្រចើនជង១០០០ ្រគួ រ ែដលជមច ស់ផទះេន
សំបុកចប [សូមេមើល េសចក្តីអធិបបយខងេលើអំពីអណ្តូ ង សំ ប់សវ
បែនថមអំពីសហគមន៍សំបុកចប] 
ករបេណ្ត ញេចញ ៖ េន្រពឹក្រពលឹម ៃថងទី៣ ែខឧសភ នគរបល ជញ ធ
រ្រកុង និង ជញ ធរ ខ័ណ្ឌ  ែដលមនទំងកំ ំងសន្តិសុខ្រប ប់េ យ

វធុ និងដំបងឆក់ បនេធ្វើករ បេណ្ត ញ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ ែដលមន
បងក ន់ៃដទទួលដីឡូតិ៍េនកែន្លង ំងទីលំេនថមី កនុងភូមិ្រតពំងអញច ញ។ 
ទី ំង ៖ េពលមកដល់ទី ំងថមី ្រគួ រនីមួយៗបនទទួលដីមួយឡូតិ៍ទំហំ 
(៥ ម x ១២ ម) ។ មិន មនផទះេទ ។ េនៃថង ំងទីលំេនថមីេនះ ករ ង
សង់ផ រមួយ និង បឋមសិក មួយ កំពុងសថិតកនុងដំ ក់កល
ដំបូង េហើយមណ្ឌ លសុខភព េនមិនទន់បន ងសង់េនេឡើយេទ េគ
្រតូវេ្របើេពលពីរបីែខេទៀត េដើមបីសង់ គរទំងេនះឲយចប់សព្វ្រគប់ ។ 

 
ទី ំងេនះងយនឹងលិចទឹក េហើយមិនមន្របព័នធលូបង្ហូរទឹក្រគប់្រគន់ ។ 
មិនមន ជ្រមក ឬ េហ ថ រចនសមព័នធជមូល ្ឋ ន ្រតូវបន ងសង់មុន
ករ ំងទីលំេនថមីេនះេទ ។ អនម័យមិន្រគប់្រគន់ េហើយទឹកមនតំៃល
ខពស់ ។ 

 
 

     

        ងបន្តទំព័របនទ ប់  

 

ឧបសមព័នទី១ ៖ េសចក្តីសេងខបៃនករណីទំង យែដលបនសិក   

ឧបស
មព័នធ  

*  េយង មតំ ងសហគមន៏គិតមកដល់ែខវចិឆក ឆន ំ២០០៩មន្របជពលរដ្ឋ១២១៦្រគួ រមកពីសំបុកចប មន៤២្រគួ រមកពីបុរកីី  មន៣៦
្រគួ រមកពីចបរអំេព កនុងខណ្ឌ័ មនជ័យ មន១៣២្រគួ រមកពីេ្រជយចង្វ  កនុងខណ្ឌ័ ឬស ីែកវ និងមន១១្រគួ រមកពី្រកុម៧៨កនុងខណ្ឌ័ ចំករមន 



 

 

១១៩ 

ឧបសមព័នធ  
ឧបស

មព័នធ  

កែន្លង ងំ
ទីលំេនថមី/ 

 ទីកែន្លង 

ចំនួន
្រគួ រ េន
ទី ងំថមី 

ទីកែន្លងមុន
ករ ងំទី
លំេនថមី និង
ចំនួន្រគួ រ 

កលបរេិចឆទ
ៃន ករបេណ្ត
ញេចញ ឬ 
ករ ងំទី
លំេនថមី 

ដំេណើ រករៃនករបេណ្ត ញេចញ/ករ ងំទីលំេនថមី និង
ថ នភពទី ងំ 

េខត្តក ្ត ល  

ភូមិ្រសះេពធិ 

ឃំុភនំបត 
្រសុកពញឭ 

៥១០ 
្រគួ រ 

  

ដំ ក់ ្រតយឹង 
ភូមិដំ ក់ ្រត
យឹង សងក ត់ 
េចមេច ខ័ណ្ឌ
ដេងក រ ជធនី 
ភនំេពញ 

មន្របជពលរដ្ឋ 
៤៦៥ ្រគួ រ
កនុង   ែខវចិឆិក 
ឆន ំ ២០០៩។ 

ែខធនូ ឆន ំ ២០០៩ សវ  ៖ ជីវករ និងអនកជួលផទះ ែដល្រតូវបនេគបេណ្ត ញេចញពីដី្រកហម 
កនុងែខមក  ឆន ំ២០០៩ បនរស់េនេលើចិេញច ើមថនល់េនដំ ក់្រតយឹងកនុង

ថ នភពលំបកបំផុត រហូត ដល់ែខធនូ ឆន ំ២០០៩ ។ 

 តួេលខ ៖ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល បនេធ្វើករប៉ន់ ម នថ មន្របជពលរដ្ឋ 
៣៣៥ ្រគួ រ ភ្ល មៗបនទ ប់ពីៃថងបេណ្ត ញេចញ េហើយ មឯក រផ្លូវករពី
តំ ងសហគមន៍ បញជ ក់ថ មន្របជពលរដ្ឋ ៤៦៥ ្រគួ រ កនុងែខវចិឆិក 
ឆន ំ២០០៩។ មតំ ងសហគមន៍ថមីេនភូមិ ្រសះេពធិ  បចចុបបននេនះ មន
្របជពលរដ្ឋេនទីេនះ ៥១០ ្រគួ រ ។ 

ករបេណ្ត ញេចញ និងទី ំង ៖ ្រកុមហុ៊ន 7NG  បនផ្តល់ដីឡូតិ៍ឲយ្រគួ រ
ទំងេនះ កនុងមួយ ្រគួ រទំហំ (៤ ម x ៦ ម) កនុងភូមិ្រសះេពធិ ។ 
េ យ រគម នជំេរ ើសេផ ងពីេនះ ្រគួ រទំង េនះបនយល់្រពមប្តូរទី ំង
េទេនទីេនះ ។ ពួកគត់បនចប់េផ្តើមក ងជីវតិេឡើងវញិជថមីម្តងេទៀត
េនេលើដីទេទ ែដលទី ំងថមីេនះ្របឈមនឹងទឹកជំនន់ េ យគម នេហ ថ
រចនសមព័នធ និងេស ែដល ចេ្របើ្របស់បនេទ ។ 



 

 

ឧបសមព័នធ  

១២០ 

កែន្លង ងំ
ទីលំេនថមី/ 

 ទីកែន្លង 

ចំនួន
្រគួ រ 
េនទី ងំ
ថមី 

ទីកែន្លងមុន
ករ ងំទី
លំេនថមី និង
ចំនួន្រគួ រ 

កល
បរេិចឆទៃន 
ករបេណ្ត
ញេចញ ឬ 
ករ ងំទី
លំេនថមី 

ដំេណើ រករៃនករបេណ្ត ញេចញ/ករ ងំទីលំេនថមី និង
ថ នភពទី ងំ 

េខត្ត្រពះសីហនុ  

អូរកមពុជ 

កនុងសងក ត់
ម ខ័ណ្ឌ ៃ្រព

នប់ 

  

  

៤៦ ្រគួ រ 

  

៤៦ ្រគួ រ េន 
តំបន់កបលហុង 
កនុងភូមិអុង 
សងក ត់ ម  ខ័ណ្ឌ
ៃ្រពនុប 

  

  

ៃថងទី១ ែខេម  ឆន ំ២០០៩ សវ  ៖ ្រគួ រេនតំបន់កបលហុង កនុងេនះ ្រគួ រខ្លះបន និងកំពុង
្របកបរបរកសិកមម និងរស់េនេលើដីេនះ ំងពីឆន ំ១៩៩៧ បនរងករ
គំ មបេណ្ត ញេចញពីសំ ក់កងទ័ពេជើងទឹក ំងពីឆន ំ២០០៤ ។ កនុង
ឆន ំ២០០៦ កងទ័ពេជើងទឹកបនរបឹអូសយកដីែ្រសចំកររបស់្រគួ រ
្របជពលរដ្ឋ ។ ចប់ពីឆន ំ២០០៧ កងទ័ពេជើងទឹក បន ងំ្របជ
ពលរដ្ឋមិនឲយជួសជុលនិង ងសង់ផទះសែមបងរបស់ខ្លួន េហើយេពល
ខ្លះបនេ្របើ្របស់កំ ំងេទៀតផង។ េ យខ្ល ចបត់បង់ដីលំេន ្ឋ ន
របស់ខ្លួន ្រគួ រទំងេនះបនងកមករក ជញ ធរឃំុ េដើមបីសំុជួយ
អន្ត គមន៍  េហើយ ជញ ធរឃំុបនបញចុ ះបញចូ លកងទ័ពេជើងទឹកឲយយល់
្រពមផ្តល់ដីឲយ្របជពលរដ្ឋេនតំបន់េផ ង ។ 

ករបេណ្ត ញេចញ ៖ េនៃថងទី១ ែខេម  ឆន ំ២០០៩ កនុងកិចច្របជំុមួយ
ែដលបនេរៀបចំេឡើង េ យេមបញជ កងទ័ពេជើងទឹក សថិតកនុងវត្តមនៃន
ម្រន្តីភូមិ និងម្រន្តីឃំុ េគបន្របកស្របប់ អំពីករ ំងទីលំេនថមីៃន
្រគួ រទំងេនះេទកន់តំបន់អូរកមពុជ ែដលេគបនេរៀបចំដីឡូតិ៍ កនុង
មួយឡូតិ៍ៗទំហំ (២០ ម x ៣០ ម) េដើមបីែបងែចកឲយ្របជពលរដ្ឋសរបុ 
៤៦ ្រគួ រ មរយៈករចប់េឆន ត ។ ្រគួ រទំងអស់បនចប់េផ្តើម
ចកេចញេនៃថង្របកសេនះ េហើយ្រតូវដឹកជញជូ នរបស់របរផទ ល់ខ្លួន 
និង ងសង់ផទះសែមបងេនទី ំងថមីេ យខ្លួនឯង ។ 

ទី ំងថមី ៖ ខ្វះខតេហតថរចនសមព័នធ និងេស ជមូល ្ឋ ន េហើយផ្លូវេទ
កន់កែន្លង ំងទីលំេនថមីក៏េនមិនទន់បនឈូសឆយេនេឡើយ ។ ទី

ំងថមីេនះ សថិតេនឆង យពី េរៀន និងឱកស្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ 
។ 

     

        ងបន្តទំព័របនទ ប់  

ឧបសមព័នទី១ ៖ េសចក្តីសេងខបៃនករណីទំង យែដលបនសិក   

ឧបស
មព័នធ  



 

 

១២១ 

ឧបសមព័នធ  
ឧបស

មព័នធ  

កែន្លង ងំ
ទីលំេនថមី/ 

 ទីកែន្លង 

ចំនួន
្រគួ រ េន
ទី ងំថមី 

ទីកែន្លងមុន
ករ ងំទី
លំេនថមី និង
ចំនួន្រគួ រ 

កលបរេិចឆទ
ៃន ករបេណ្ត
ញេចញ ឬ 
ករ ងំទី
លំេនថមី 

ដំេណើ រករៃនករបេណ្ត ញេចញ/ករ ងំទីលំេនថមី និង
ថ នភពទី ងំ 

ព នេឆះ 

េន ម
ចិេញច ើមផ្លូវ ជិត
េឆនរ      អូេ្រតះ 
កនុងសងក ត់ 
េលខ៤     ខ័
ណ្ឌ មិត្តភព 

  

៧១ ្រគួ រ 
(្រគួ រឯេទៀត
បនេទរស់
េនជមួយបង
ប្អូន ច់ញតិ 
េនកែន្លងេផ
ងៗ) 

  

១០៧ ្រគួ រ 
ព នេឆះ កនុង 

សងក ត់េលខ៤ ខ័
ណ្ឌ មិត្តភព 

  

  

មនករពយយមបេណ្ត ញ េចញ 
េនៃថងទី ២៥ ែខកញញ  ឆន ំ២០០៦ 

ករបេណ្ត ញេចញ េនៃថងទី ២០ 
ែខេម  ឆន ំ២០០៧ 

  

  

សវ  ៖ នគរបល និង កង ជ វធុហតថេ្រចើនជង ៨០ នក់ បនពយយម
បេណ្ត ញ្រគួ រ ្របជពលរដ្ឋេចញពីដី កនុងឆន ំ២០០៦ េ យគម នករជូន
ដំណឹងជមុន ។ កំ ំងនគរបល បនអះ ងថ ដីេនះជកមមសិទធិរបស់
បុគគលឯកជន ។ សមជិកសហគមន៍បនជំទស់នឹងករបេណ្ត ញេចញេនះ 
។ បនទ ប់មក េខត្ត្រពះសីហនុបនេចញេសចក្តីជូនដំណឹង អំពីករប
េណ្ត ញេចញេលើកទីមួយ កនុងែខតុ   ឆន ំ២០០៦ េហើយេសចក្តីជូនដំណឹង 
េលើកទីពីរ កនុងែខមក  ឆន ំ២០០៧ ។ ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋមិន្រពមអនុវត្ត

ម ។ 

ករបេណ្ត ញេចញ ៖ េនៃថងទី២០ ែខេម  ឆន ំ២០០៧ មនកងកំ ំង
្រប ប់ វធុ ្របមណជ ១៥០ នក់ រមួមន កង ជ វធុហតថ នគរបល 
កងេយធពលេខមរភូមិនទ ្រប ប់េ យ វធុ ដំបងឆក់ និងឧសម័នបង្ហូរទឹក
ែភនក បនេធ្វើករបេណ្ត ញ្របជពលរដ្ឋេចញ ពីផទះសែមបង ។ ករបេណ្ត ញ
េចញេនះេ្របើហឹង  ែដលប ្ត លឲយបុរស ១៣ នក់ និង្រស្តី្របំនក់បន
រងរបួស ។ ផទះ្របជពលរដ្ឋ ្រតូវបនដុះបំផ្ល ញ ឬ យកំេទច កនុងេពលប
េណ្ត ញេចញេនះ េហើយសមជិកសហគមន៍ដប់បីនក់ ្រតូវបនចប់ខ្លួន និង
ឃំុខ្លួន េនេពលបនទ ប់មក ។ 

ទី ំងថមី ៖ ្រគួ រទំងេនះ មិនបនទទួលដីធ្លី ឬសំណង មួយេឡើយ 
ដូេចនះពួកគត់្រតូវ ន ក់េនជបេ ្ត ះ សននេន មចិេញច ើមថនល់ជិតទី ំង
េដើមរបស់ពួកគត់  េហើយបនរស់ទីេនះរហូតមកទល់សព្វៃថងេនះ ។ 



 

 

 

ជធនីភនំេពញ  
 សហគមន៍អភិវឌ ន៍មនជ័យ គឺជសហគមន៍ែតមួយគត់ែដលបនទទួលឯក រពីករយិល័យ/មនទីរេរៀបចំែដនដី ។ កនុងឆន ំ 

២០០២ ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋមួយចំនួនបនទទួល “ប័ណ្ណសំគល់សិទធិ កន់កប់អចលនវតថុ” [ឯក រ ១] ែដលេចញេ យករយិល័យ/

មនទីរេរៀបចំែដនដី្រកុង/្រសុក ។ កនុងែខមីន ឆន ំ២០០៩ ្រគួ រខ្លះបនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លី[ឯក រ ២] មរយៈករ ចុះបញជ ីដី ជ

្របព័នធ ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ក៏ជករគួរកត់សំគល់ថ  ្រគួ រៃនសហគមន៏េនះបនទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិដីរយៈេពលដប់ឆន ំ

បនទ ប់ពី ពួកេគបន ំងលំេនថមីកនុងឆន ំ១៩៩៩ មិនែមនរយះេពល្របំឆន ំេនះេទ េហើយ ទំនងជេកើតេឡើង្រសបេពលគន  ែដលមនទីរ

េរៀបចំែដនដី េធ្វើករកំនត់តំបន់វនិិចឆ័យរបស់ខ្លួន សំ ប់ករេចញប័ណ្ណកមមសិទធិ ។  

 
 េនអណ្តូ ង ្របជពលរដ្ឋែដលបនទទួល “ដីឡូតិ៍ផ្លូវករ” កនុងឆន ំ២០០៦ បនទទួល “ប័ណ្ណេលឿង” [ឯក រ៣ ] និង “កិចច
សនយទទួលេគលនេយបយសមបទនដីសងគមកិចច” [ឯក រ ៤] ។ ប័ណ្ណេលឿងមនចុះេលខដីឡូតិ៍ និងមនចុះហតថេលខ និង្រ
េ យអភិបលរង្រសុក និងេឈម ះអនកទទួលដីឡូតិ៍ ។ េបើ មកិចចសនយ ចុះៃថងទី១០ ែខកកក  ឆន ំ២០០៦ អនកទទួលដីឡូតិ៍ ្រតូវសនយ ៖  

១) ងសង់ជ្រមក ន ក់េន កនុងរយៈេពលយ៉ងយូរ ៣០ ៃថង េ្រកយពីទទួលបនដីឡូតិ៍។ 
២) ន ក់េនកនុងជ្រមកេនះជអចិៃ្រន្តយ៍ រហូតដល់ ចទទួលបនសិទធិ្រគប់្រគន់ ។  
៣) មិនេធ្វើករលក់ដូរដី េ យមិនមនករអនុញញ តពី ្រកុងភនំេពញ ។ ករណីមនលួចលក់ ដូរ ឬេផទរឲយអនកដៃទ ឬជួល

ឲយអនកដៃទ ខញុំបទ/នងខញុំសុខចិត្តេ យ ជញ ធរដកហូតវញិ េ យឥតល័កខខ័ណ្ឌ  ។  
៤) ចូលរមួចំែណក និងសហករករពរសន្តិសុខ ស ្ត ប់ធន ប់ អភិវឌ ន៍ ែថរក  ករពរ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈ ែដល

មនេនតំបន់ រមួទំងករពរបរ ិ ថ នជំុវញិតំបន់។   
៥) សុខចិត្តចូលរមួ្រគប់្រគង និង កន់កប់ដីធ្លីកនុងនម្រទពយសមបត្តិសមូហភព េ យសុខចិត្តចង្រកងជសហគមន៍េឡើង 

េដើមបីដឹកនំ ។  
 ្រគួ រទំង យែដលបនទទួលផទះែល្វងែដល ងសង់េ យមូលនិធិ UPDF/MPP េនអណ្តូ ង្រតូវបនេគ ្របប់េនេពល
ែដលពួកេគបនបង់ៃថ្លឈនួលផទះចប់សព្វ្រគប់ េគនឹងេចញឲយពួកគត់នូវប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លីដូចគន  នឹង្របជពលរដ្ឋេន្រតពំងអញច ញែដរ ។  
  

១២២ 

ឧបសមព័នធទី២៖ ឯក រេចញផ្តល់ឲយអនក ងំទីលំេនថមី 
េដើមបីទទួល គ ល់កមមសិទធិ* 

ឧបសមព័នធ  

ឧបស
មព័នធ  

ឯក រ គឺេរៀប មេខត្ត និង មលំ ប់អក រ។ ឯក រទំងេនះគឺបនទទួលពី្រគួ រែដលបន ំងទីលំេនថមី 

ឯក រ ១ និង ២ បនពីអភិវឌ ន៏មនជ័យ, ជធនីភនំេពញ 



 

 

 

 អតីត្របជពលរដ្ឋរស់េនដី្រកហមែដលបន ងំទីលំេនថមីេនដំ ក់្រតយឹង បនទទួលឯក របី្របេភទេផ ងៗគន  ។ 
ឯក រទីមួយគឺជ “ ង សថិតិចំនួន្រគួ រ” [ឯក រ៥] ែដលេចញេ យ្រកមហុ៊ន 7NG និងទទួល គ ល់យល់្រពមេ យ ជញ ធរ
(្របធនភូមិ េចសងក ត់ និងអភិបលខ័ណ្ឌ ) េនទី ំងេដើម ខ័ណ្ឌ ចំករមន ។ ងេនះបនបញជ ក់ថ “្រគួ របនសម័្រគចិត្តេទ
រស់េនតំបន់អភិវឌ ន៍ថមីរបស់្រកុមហុ៊ន 7NG សថិតេនភូមិដំ ក់្រតយឹង ែដល្រកុមហុ៊នបន្របគល់ផទះ ែល្វងមួយែដលមនទំហំ (៤ 
ម x ១២ ម) េហើយ្រគួ រមិនទមទរអ្វីបែនថមេទៀតេទ”។ ឯក រទីពីរ គឺ “ប័ណ្ណទទួលយកផទះែល្វងថមី” [ឯក រ៦]  េចញេ យ្រកុម
ហុ៊ន 7NG ។ ឯក រចុងេ្រកយគឺ “លិខិតេផទរសិទធិកន់កប់ដីធ្លី/ផទះសែមបង” [ឯក រ៧]  ចុះហតថេលខ រ ង្រកុមហុ៊ន 7NG និងអនក
ទទួលផទះែល្វងេ យមន េចសងក ត់ និងអភិបលខ័ណ្ឌ េធ្វើជ ក ី ។ 
 ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋេន ទួលសំបូរ មិនបនទទួលឯក រ មួយេរៀងៗខ្លួនេទ បុ៉ែន្តេឈម ះរបស់ពួកគត់ និងករេផទរដីឡូ

តិ៍េទឲយពួកគត់មនេនេលើបញជ ីេឈម ះផ្លូវកររមួ ។ [គម នឯក រសំ ប់បង្ហ ញ ]  

១២៣ 

ឧបសមព័នធ  
ឧបសមព័នធទី២៖ ឯក រេចញផ្តល់ឲយអនក ងំទីលំេនថមី 

េដើមបីទទួល គ ល់កមមសិទធិ(បន្ត) 

ឧបស
មព័នធ  

ឯក រ ៣ និង ៤ បនពីអណ្តូ ង, ជធនីភនំេពញ 

ឯក រ ៥ , ៦ និង ៧ បនពីដំ ក់្រតយឹង, ជធនីភនំេពញ 



 

 

 

១២៤ 

 េន្រតពំងអញច ញ ្របជពលរដ្ឋបនទទួលឯក រេផ ងៗគន  ែផនក មកលបរេិចឆទៃនករបេណ្ត ញេចញ និងទី ំងេដើម
របស់ពួកគត់ ។ អតីត្របជពលរដ្ឋេនបូរកីី  និងេនេ្រជយចង្វ របនទទួល “ប័ណ្ណទទួល គ ល់ មច ស់ដីឡូតិ៍” [ឯក រ៨ ]  ែដល
បនចុះហតថេលខ និងេបះ្រ េ យ្របធនភូមិ េចសងក ត់ អភិបលខ័ណ្ឌ  និងនយខុទធកល័យ ជធនីភនំេពញ ។ ប័ណ្ណ
ទទួល គ ល់មច ស់ដីឡូតិ៍េនះមនេសចក្តីដូចតេទ ៖ 

១) េយងអនុ្រកឹតយេលខ១៩ អ.ន.្រក.បក ចុះៃថងទី១៩ ែខមិន ឆន ំ២០០៣ ស្តីពីដីសមបទនសងគមកិចច ប័ណ្ណេនះ មលក់ដូរ 
ក់បញច ំ េផទរសិទធិ ឬេធ្វើអំេ យឲយអនកដៃទកនុងរយៈេពល ០៥ ឆន ំ គិតចប់ពី ៃថងទី២៥ ែខសី  ឆន ំ២០០៨(ៃថងេចញបណ្ណ័ )។  

២) កនុងករណីេលមើសនឹងចំណុចទី១ ខងេលើ ្រកុងភនំេពញនឹងដកហូតដីេនះវញិ េ យគម នល័កខខ័ណ្ឌ  ។  
៣) ផុតរយៈេពល ០៥ ឆន ំ រដ្ឋនឹងេចញវញិញ បនប័្រតសំគល់មច ស់កមមសិទធិេលើអចលនវតថុ ជូនមច ស់កន់កប់េដើមបីេ្របើ្របស់ត
េទ។   
៤). ជន ែដលេ្របើ្របស់ប័ណ្ណេនះខុសេគលេ  នឹង្រតូវទទួលេទស មចបប់កំណត់ ។ 

 អតីត្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវបនបេណ្ត ញេចញពីភូមិសំបុកចប កនុងែខមិថុន ឆន ំ ២០០៦ បនទទួល “ ងសថិតិ សមជិក
្រគួ រ” [ឯក រ៩]   មួយចបប់ ែដលេចញេ យ្រកុមហុ៊ន សួរ ្រសុ៊ន ែដលមិនមនចុះហតថេលខេ យ ជញ ធរ មួយ”* ។ េន
េដើមឆន ំ២០១០ អនកភូមិមួយចំនួន្រតូវបន ជញ ធរ្របប់ថ េនេពលឆប់ៗេនះ េគនឹងេចញប័ណ្ណកន់កប់ដីធ្លីមួយែដលមនលកខណៈ
្រសេដៀងគន  និងអនកែដរជអតីត្របជពលរដ្ឋេនបូរកីី  និងេ្រជយចង្វ រ ។ 

េនេខត្តក ្ត ល 

ឧបសមព័នធទី២៖ ឯក រេចញផ្តល់ឲយអនក ងំទីលំេនថមី 
េដើមបីទទួល គ ល់កមមសិទធិ(បន្ត) 

ឧបសមព័នធ  

ឧបស
មព័នធ  

* ងសថិតិសមជិក្រគួ រ/គំរដួួចគន េនះែដរបនេចញេ យ្រកុមហុ៊ន ៧NG េ យដល់្របជពលរដ្ឋែដលបនបេណ្ត ញេចញ ពីដី្រកហមេ
យេទរស់េនដំ ក់្រតយឹងេលើកែលងែត ងសថិតិសមជិក្រគួ រែដលេចញេ យ្រកុមហុ៊ន 7NG  មនចុះហតថេលខេ យ ជញ ធរមូល
្ឋ ន 

ឯក រ   ៨ និង ៩ បនពីដំ ក់្រតយឹង, ជធនីភនំេពញ 



 

 

 ជីវករ និងអនកជួលផទះេនដី្រកហម ្រតូវបនេគឲយរះុេរ ើេចញពីភូមិដំ ក់្រតយឹងកនុងែខធនូ ឆន ំ២០១០ េទទី ំងថមីែដល
្រកុមហុ៊ន 7NG ផ្តល់ឲយ  កនុងភូមិ្រសះេពធិ៍ ឃំុភនំបត ្រសុកពញឮ េខត្តក ្ត ល េ យបនទទួល “ប័ណ្ណអនកទទួលដីឡូតិ៍” [ឯក រ
១០ ]    ែដលេចញេ យ្រកុមហុ៊ន 7NG ។  
 

 

េនេខត្ត្រពះសីហនុ  
េនអូរកមពុជ កងទ័ពេជើងទឹកបនេចញបងក ន់ៃដេរៀងៗខ្លួន[ឯក រ១១]     (ែដលបងក ន់ៃដេនះមនេឈម ះអនកទទួល េលខដីឡូតិ៍ 
និង្រ របស់កងទ័ព េជើងទឹក) ឲយ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ និងបនសនយផទ ល់មត់ថពួកគត់នឹងទទួលប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លីេ្រកយរយៈ 
េពល្របំឆន ំ េ យមនល័កខខ័ណ្ឌ ថ ពួកេគ្រតូវរស់េនជប់ៗគន កនុងរយៈេនះេលើដី និងមិន្រតូវលក់ដីេនះេឡើយ ។ 

 
សហគមន៍ ព នេឆះ មិនបនទទួលឯក រ មួយេទ។  

១២៥ 

ឧបសមព័នធ  
ឧបស

មព័នធ  

ឧបសមព័នធទី២៖ ឯក រេចញផ្តល់ឲយអនក ងំទីលំេនថមី 
េដើមបីទទួល គ ល់កមមសិទធិ(បន្ត) 

ឯក រ ១១, បនពីភូមិ្រសះេពធិ៍, េខត្ត្រពះសីហនុ 

ឯក រ ១០ , បនពីភូមិ្រសះេពធិ៍, េខត្តក ្ត ល 



 

 

១២៦ 

 

លិខិតុបករណ៍អន្តរជតិ  

 េសចក្តី្របកសជសកលស្តីពីសិទធិមនុស  (១៩៤៨)   

 កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិពលរដ្ឋ និង សិទធិនេយបយ (១៩៦៦)  

 កតិកសញញ អន្តរជតិស្តីពីសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (១៩៦៦)   

 

េគលករណ៍ែណនំជអន្តរជតិ   

 គណៈកមម ធិករទទួលបនទុកសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម៌ “េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ ៤ ស្តីពីសិទធិមនលំេន ្ឋ នសមរមយ
” (E/1992/23)   

 គណៈកមម ធិករទទួលបនទុកសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម៌ “េសចក្តីពនយល់ទូេទេលខ ៧ ស្តីពីសិទធិមនលំេន ្ឋ នសមរមយៈ ករប
េណ្ត ញេចញេ យបងខំ”   (E/1998/22 ឧបសមព័នធ IV )   

 OHCHR ្របចំកមពុជ “េសចក្តីអ ថ ធិបបយរបស់អងគករសហ្របជជតិ េគលករណ៍ ែណនំស្តីពី ករបេណ្ត ញេចញ និង ករ ំងទី
លំេនថមី” កូនេសៀវេភសរេសរជភ ែខមរ - អង់េគ្លស (ែខ ធនូ ២០០៩)  

 អនក យករណ៍ពិេសស ស្តីសិទធិមនលំេន ្ឋ នសមរមយ ជែផនកមួយៃនសិទធិទទួលបនកំរតិជីវភព រស់េន្រគប់្រគន់ “េគលករណ៍ជ
មូល ្ឋ ន និងេគលករណ៍ែណនំស្តីពីករបេណ្ត ញេចញ និង ករចកេចញេ យបងខំចិត្តេ យែផ្អកេលើករអភិវឌ ន៍” (A/HRC/4/18 
ឧបសមព័នធI)  

 Sphere Project “ធមមនុញញមនុស ធម៌ និងបទ ្ឋ នអបបបរមកនុងករេឆ្លើយតបេទនឹងេ្រគះ មហន្ត យ” មរយៈេគហទំព័រ ៖ http://
www.sphereproject.org/ 

 អងគករ UNHCR “េសៀវេភែណនំសំ ប់សេ្រងគ ះបនទ ន់” អតថបទេបះពុមពផ យេលើកទី2  

 អងគករសុខភពពិភពេ ក (WHO) និងករយិល័យឧត្តមសនងករទទួលបនទុកសិទធិមនុស  (OHCHR) “សិទធិខងសុខភព”  Factsheet 
េលខ ៣១ (២០០៩)  

 

ចបប់ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត េគលនេយបយននរបស់កមពុជ 

 រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ឆន ំ១៩៩៣ (ែដលបនេធ្វើវេិ ធនកមមកនុង ១៩៩៩)  

 ចបប់ភូមិបល ឆន ំ២០០១ 

 ចបប់អស មិករណ៍ ឆន ំ ២០១០ 

 ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ  ៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ឆន ំ២០០៦ - ២០១០  

 អនុ្រកឹតយេលខ ១៩ ស្តីពីសមបទនដីសងគមកិចច ឆន ំ២០០៣ 

 ចរេលខ០៣ ស្តីពីករេ ះ្រ យសំណង់បេ ្ត ះ សននេលើដីរបស់រដ្ឋែដល្រតូវបនទ្រនទ ន កន់កប់ េ យខុសចបប់ ម ជ
ធនី  ទី្រកុង និងទី្របជំុជន, ែខឧសភ ឆន ំ២០១០  

 ្របកសេលខ៥៦៧ របស់្រកសួងម ៃផទ ស្តីពី េសៀវេភ ន ក់េន ែខវចិឆិក ឆន ំ១៩៩៧ 

ឧបសមព័នធទី៣៖ ឯក រេយង 

ឧបស
មព័នធ  
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 ្របកសេលខ ២៤៧៣ របស់្រកសួងម ៃផទ ស្តីពី  នីតិវធីិ ល័កខខ័ណ្ឌ ៃនករសំុ ករផ្តល់ ករេ្របើ្របស់ អត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរ ែខ
កកក  ឆន ំ ២០០៧ 

 ឯក រេគលនេយបយ របស់្រកុម្របឹក េគលនេយបយដីធ្លី ស្តីពីសមបទនសងគមកិចច េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  ែខមីន ឆន ំ
២០០២ ។ 

 េសចក្តីែណនំបែនថម េលខ០១៥ របស់អគគសនងករ ្ឋ ននគរបលជតិ ស្តីពី ករចុះបញជ ី និង្រគប់្រគងសថិតិ្របជពលរដ្ឋ ែខធនូ ឆន ំ២០០៤ 

 

របយករណ៍ េសៀវេភ និង ម្រ ចបប់  

 អងគករេលើកែលងេទសអន្តរជតិ “សិទធិ្រតូវបនេគដកហូតៈ ករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំេន កមពុជ (Rights Razed – Forced evictions 
in Cambodia) ”  (ែខកុមភះ ឆន ំ២០០៨)  

 អងគករ ព នេទកន់សន្តិភព សីុ េគនយ៍ (BABSEA), មជឈមណ្ឌ លស្តីពីសិទធិលំេន ្ឋ ន និង ករបេណ្ត ញេចញ (COHRE), អងគករ 
Jesuit Refugee Service (JRS), “ មិនទទួលបនកមមសិទធៈ អសុវតថិភពខងករកន់កប់ដីធ្លី និងអសមភពកនុងវស័ិយដីធ្លីេនកមពុជ 
(Untitled: Tenure Insecurity and Inequality in the Cambodian Land Sector)”   ( ឆន ំ ២០០៩) 

 គណៈកមម ធិក្រប្រពឹត្តិកមមៃនអងគករ សមគមករពរសិទធិមនុស កមពុជ “កំពុងបត់បង់ ដីធ្លីៈ ករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ និងករគំ មគំ
ែហងេនកមពុជ (Losing Ground: Forced Eviction and Intimidation in Cambodia)”    (ែខកញញ  ឆន ំ២០០៩) 

 អងគករ Caritas, Centre of Hope, Centre for Child and Adolescent Mental Health, Jesuit Refugee Service, Licadho, Samaritan’s 
Purse, Village Earth និងអងគករ World Vision, “ករ យតំៃលអំពី តំរវូករែផនកមនុស ធម៌ េលើ្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវេគបេណ្ត ញេចញពី
តំបន់ដី្រកហមៈ សុខភព ម្ហូប រ អនម័យ ករអប់រ ំតំរវូករខងថន ំសងកូវ និងសុខភពផ្លូវចិត្ត (Humanitarian Needs Assessment for 
Dey Krahorm Evictees: Health, Food, Sanitation, Education, Medical Needs and Mental Health)” (ឆន ំ ២០០៩)   

 Cernea, Michael M and McDowell, C (ed.), “េ្រគះថន ក់ និង ករេរៀបចំេធ្វើេឡើងវញិៈ បទពិេ ធន៍ៃនករ ំងទីលំេនថមី និងជនេភៀស
ខ្លួន (Risks and Reconstruction: Experiences of Resettlers and Refugees)”  Washington, DC: The World Bank, (ឆន ំ២០០០) 

 Cernea, Michael M. (ed.)   “ ថ នភពេសដ្ឋកិចចៃនករ ំទីលំេនថមីេ យគម នករសម័្រគចិត្តៈ បញ្ហ  និង ក ្ត ្របឈម (The Economics of 
Involuntary Resettlement: Questions and Challenges)” Washington, DC: The World Bank (ឆន ំ១៩៩៩) 

 មជឈមណ្ឌ លស្តីពីសិទធិលំេន ្ឋ ន និងករបេណ្ត ញេចញ (COHRE) មជឈមណ្ឌ លស្តីពីសិទធិលំេន ្ឋ ន និងករបេណ្ត ញេចញ (COHRE)  
“ភពេជគជ័យ និង យុទធ ្រស្តៈ ករេឆ្លើយតបេទនឹង ករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ (Successes and strategies: responses to forced 
evictions)” (ឆន ំ២០០៨) 

 របយករណ៍្រ វ្រជវ អងគករ COMFREL  “ករអេងកតេទេលើអនកមនសិទធិេបះេឆន តែដលផ្ល ស់ ទីលំេនេ យបងខំ អនកផទុកេមេ គេអដ៍ 
និងអនកជំងឺេអដ៍ កនុងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត (Evictee voter registration in 2009, including those with HIV/AIDS, and a re-audit of 
voters not registered on the 2008 voter list) ” (ែខឧសភ ឆន ំ២០១០) 

 Din S, “បរបិទៃនករផ្ល ស់ប្តូរថមីៗ  និងេគលនេយបយ ែដលប៉ះពល់េទេលើសហគមន៍រស់េន កនុងសំណង់មិនេរៀបរយកនុងទី្រកុង
ភនំេពញ  ្របេទសកមពុជ និង បញ្ហ ពក់ព័នធករផ្តល់េ យមន ករចូលរមួកនុងកមមវធីិៃនករ ំងទីលំេនថមីនេពលបចចុបបនន និងអនគត (A 
recent changes in context and basic policy affecting urban slum dwellers communities in Phnom Penh, Cambodia, and 
implication on participatory approach in ongoing and future relocation programs)” Master of Sciences, Bangkok, Asian Institute of 
Technology (AIT), (ែខសី  ឆន ំ២០០២) 

១២៧ 

ឧបស
មព័នធ  

ឧបសមព័នធ  
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១២៨ 

 

 Fallavier P, “ករវភិគេ យេ្រប បេធៀេលើគំេ ង ំងទីលំេនថមីៗនបចចុបបននេនទី្រកុងភនំេពញ (A comparative analysis of recent 
resettlement projects in Phnom Penh)” អងគករសហ្របជជតិលំេន ្ឋ ន មនុស ជតិនិងទី្រកុង (UN Habitat), អងគករអនកសម័្រគចិត្តកមពុ
ជេដើមបី អភិវឌ ន៍សហគមន៍ (CVCD), មជ មណ្ឌ លធនធនសំ ប់ទី្រកុង (URC), (ែខធនូ ឆន ំ២០០១) 

 Fallavier P, “ករវភិគ េលើករអេងកតពីផលប៉ះពល់ចំេពះជីវភពរស់េន េ យ រ គំេ ង ំង ទីលំេនថមីៗ   ពីែខមក  ដល់ែខមិន 
 ឆន ំ២០០២ េនទីកែន្លង ំងទីលំេន ្របំកែន្លង កនុងទី្រកុង ភនំេពញ (Analysis of the survey on impacts of relocation projects upon 
livelihoods conducted from January to March 2002 in five resettlements sites in Phnom Penh)”, ករ្រតួតពិនិតយ និង យតំៃល 
េ យមន ករចូលរមួ េលើផលប៉ះពល់ចំេពះគំេ ង CMB/00/003:  គំេ ងកត់បនថយភព្រកី្រកកនុងទី្រកុង ភនំេពញ (Phnom Penh Urban 
Poverty Reduction Project), UN Habitat, CVCD, URC, (ែខធនូ ឆន ំ២០០២) 

 Fallavier P, “ ្របវត្តិសហគមន៍, អគគីភ័យេនតំបន់ទន្លប ក់ នៃថងទី២៦ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០០១ (Community Profile, Fire in the Tonle 
Bassac, 26 November 2001)”, UN Habitat, CVCD, URC, (ែខវចិឆិក ឆន ំ២០០២) 

 Fallavier P, “ េមេរៀនជបទពិេ ធន៍ និងទិសេ េគលនេយបយសំ ប់កមមវធីិ ំងទីលំេនថមី េនទី្រកុងភនំេពញ ។ កររកេឃើញជប
េ ្ត ះ សនន ែដលែផ្អកេលើករពិនិតយ ម នដល់ទីកែន្លង រយៈេពល១៧ែខ (Lessons from experience and policy directions for 
resettlement programs in Phnom Penh. Interim findings, based on seventeen months of field observation)”, UN Habitat, CVCD, 
URC, (ែខមក  ឆន ំ២០០៣)   

 អងគករេសប ង រ និងកសិកមម ៃនអងគករសហ្របជជតិ (FAO), “ករតំរវូេ យដកហូតដីធ្លី និងសំណង (Compulsory acquisition of 
land and compensation)” ករសិក េលខ១០  ស្តីពីករកន់កប់ដី (ឆន ំ២០០៨) 

 Habitat International, Beng Hong S.K and Payne G, “បេងកើនសុវតថិភពខងករកន់កប់ដីធ្លី សំ ប់អនករស់េន មតំបន់្រកី្រក កនុងទី
្រកុងភនំេពញ ្របេទសកមពុជៈ ករណីសិក េ យករវភិគ (Improving Tenure Security for the Urban Poor in Phnom Penh, Cambodia: 
an Analytical Case Study)” (ឆន ំ២០០៤) 

 ្រកុមករងរសិទធិដីធ្លី និងលំេន ្ឋ ន “សិទធិដីធ្លី និងលំេន ្ឋ ន េនកមពុជ - របយករណ៍្រសប ក់ជូន គណកមមករសិទធិេសដ្ឋកិចច សងគម 
និងវបបធម៌ របស់អងគករសហ្របជជតិ (Land and Housing Rights in Cambodia – Parallel Report to UN Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights)”  (ែខេម  ឆន ំ២០០៩)  

 អងគករ  Licadho “កររេំ ភយកដីធ្លី និងភព្រកី្រកេនកមពុជៈ ករអភិវឌ ន៍ែក្លងក្ល យ” (ែខឧសភ ឆន ំ២០០៩)  

 អងគករ  Licadho “េសចក្តីពនយល់ករណីដីធ្លីេនសហគមន៍ដី្រកហម” (ែខមក  ឆន ំ២០០៨)  

 អងគករ  Licadho “របយករណ៍ស្តីពីករ យតំៃលបនទ ន់ៈ លកខខ័ណ្ឌ មនុស ធម៌េនជំរុ ំ ំង ទីលំេនថមីកនុងភូមិអណ្តូ ង (Rapid Assessment 
Report: Humanitarian Conditions in Andong Village Relocation Camp)” (ែខសី  ឆន ំ២០០៦)  

 ករយិល័យ OHCHR ្របចំកមពុជ “របយករណ៍្របចំឆន ំ២០០៨ - ២០០៩ េ យមន ករអ ថ ធិបបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ”  (ឆន ំ
២០០៩)    

 Payne G. et al, “បេងកើន សុវតថិភពខងករកន់កប់ដីធ្លី និងជំេរ ើសសំ ប់លំេន ្ឋ នថមីកនុង ទី្រកុងភនំេពញ ្របេទសកមពុជ Increasing 
tenure security and options for new housing in Phnom Penh, Cambodia)” របយករណ៍វឌ នភពកមពុជ ក់ជូន្រកសួងែដនដី នគរ
របូនីយកមម និងសំណង់, ្រកុងភនំេពញ, Cities Alliance, UN Habitat, and Gtz, 2003; Final Report, ibid, (ែខវចិឆិក ឆន ំ២០០៤) 

 សមគមធងេ ន ត (STT) “ករអេងកតេលើខ័ណ្ឌ ទំង៨: ករ ំងទីលំេនៃនអនក្រកី្រកកនុងទី្រកុង ភនំេពញ (The 8 Khan Survey: Urban poor 
settlements in Phnom Penh)” (ែខធនូ ឆន ំ២០០៩)    
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 សមគមធងេ ន ត (STT) “្រពឹត្តិន័យ និងតួេលខ, ្រគួ រែដលេគេ យផ្ល ស់ទីលំេន: ភនំេពញ (Facts and Figures, Displaced families: 
Phnom Penh)” (ែខេម  ឆន ំ២០០៩)    

 សមគមធងេ ន ត (STT) “ទី ំងៃនករផ្ល ស់ប្តូទីលំេន កនុងទី្រកុងភនំេពញ: ឯក រែដលបនេធ្វើ បចចុបបននភពេលើទី ំងៃនករផ្ល ស់ប្តូទី
លំេន េនកនុង និងជិតទី្រកុងភនំេពញ (Relocation Sites in Phnom Penh: an updated documentation of relocation sites in and around 
Phnom Penh)” (ែខសី  ឆន ំ២០០៧) 

 មូលនិធិអភិវឌ ន៍កត់បនថយភព្រកី្រកកនុងទី្រកុង (UPDF), “ពត៌មនស្តីពីសកមមភពថមីៗរបស់ មូលនិធិ អភិវឌ ន៍កត់បនថយភព្រកី្រកកនុងទី
្រកុង ្របេទសកមពុជ” (ែខឧសភ ឆន ំ២០០៣ និង ែខឧសភ ឆន ំ២០០៨) 

 UPDF និង ប ្ត ញ សហគមន៍សន ំ–ឥណទនទី្រកុងភនំេពញ “ពត៌មនសហគមន៍” េលខទី២ (ែខមិថុន ឆន ំ២០០៣), េលខទី៤ (ែខតុ  
ឆន ំ២០០៦) 

 មជឈមណ្ឌ លធនធនសំ ប់ទី្រកុង “ករសិក ពីដំេណើ រករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនរបស់សហគមន៍អនក ្រកី្រក កនុង ជធនីភនំេពញ”, សមព័នធភពទី
្រកុង (អងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកលំេន ្ឋ ន / ធនគរ ពិភពេ ក) បេងកើតយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ទី្រកុងសំ ប់ ្រកុងភនំេពញ, 
កមពុជ (ែខេម  ឆន ំ២០០២) 

 ធនគរពិភពេ ក, កមមវធីិទឹក ្អ ត និងអនម័យ – តំបន់ សីុ េគនយ៍ និងប៉ សីុហ្វិក, “ផលប៉ះពល់េសដ្ឋកិចចេ យក ្ត អនម័យេន
្របេទសកមពុជ, ករសិក េលើ្របេទសចំនួន៥ មន កមពុជ អិនណ្ឌូ េន សីុ វ ហ្វីលីពីន និងេវៀត ម (Economic Impacts of 
Sanitation in Cambodia. A five-country study conducted in Cambodia, Indonesia, Lao PDR, The Philippines and Vietnam, under 
the Economics of Sanitation Initiative) (ឆន ំ២០០៨) 

 ធនគរពិភពេ ក្របចំកមពុជ “្រពឹត្តិប្រតេលខ៨ (ែខមក –កុមភ ឆន ំ២០១០)” 

 “របយករណ៍អភិវឌ ន៍ជ កលឆន ំ២០០៣, និរន្តរភពៃនករអភិវឌ ន៍កនុងពិភពេ កដ៏ ្វ ប់ៈ កំែនទំរង់ ថ ប័ន, កររកីចំេរ ើនលូត
ស់ និងគុណភពៃនកររស់េន (World Development Report 2003, Sustainable Development in a Dynamic World: Transforming 

Institutions, Growth, and Quality of Life)”, សហករ េបះពុមភផ យេ យ ធនគរពិភពេ ក (World Bank) និង  Oxford University 
Press (ឆន ំ២០០៣) 
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